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Αποτελέσματα Α´ Τριμήνου 2010 
Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ.1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 200 εκατ. 

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 4,2 δισ, χωρίς αρνητικές συνέπειες από τις 
δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 

 
 
 

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού 

- Ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 13,1%, με τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης 
Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) να ανέρχονται σε 
11,5% και 8,8% αντιστοίχως, αναδεικνύοντας την πλεονεκτική κεφαλαιακή μας θέση. 

- Αυξήθηκε το απόθεμα των αναχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) τίτλων σε Ευρώ 3,5 δισ. 

- Το ύψος των επενδύσεών μας σε Ελληνικά Ομόλογα ανήλθε σε Ευρώ 4,2 δισ., το οποίο 
αναλογεί σε 6,1% του ενεργητικού μας. 

- Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις, προσαρμοσμένος ως προς τις τιτλοποιήσεις, ανήλθε σε 
114%.  Oι καταθέσεις και τα δάνεια αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,1% και 1,5% αντιστοίχως. 

- Οι σωρευτικές προβλέψεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,8 δισ. αντανακλώντας έναν ισχυρό δείκτη 
καλύψεως των καθυστερήσεων 53% που αυξάνεται σε 133% συμπεριλαμβανομένων των 
εξασφαλίσεων.  Ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε στο 6,3%.2 

 
Σταθερή χρηματοοικονομική επίδοση 

- Τα έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 1,2% σε Ευρώ 266 εκατ.  
- Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε αμετάβλητο σε 2,6%. 
- Τα βασικά λειτουργικά έσοδα (εκτός χρηματοοικονομικών) αυξήθηκαν κατά 8% σε Ευρώ 552 εκατ. 
- Η αύξηση του λειτουργικού κόστους επιβραδύνεται σε 2,9% με τον δείκτη κόστους προς έσοδα 

στο 51,9%. 
- Διενεργήθηκαν προβλέψεις ύψους Ευρώ 200 εκατ., που αντιστοιχούν σε 150 πόντους επί του 

μέσου υπολοίπου των χορηγήσεων. 

 
“Με τη συμμετοχή της στο κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, η Ελλάδα εξασφαλίζει την εφαρμογή της δημοσιονομικής εξυγιάνσεως και 
των διαρθρωτικών εκείνων αλλαγών που θα επιτρέψουν στη χώρα να επιβεβαιώσει τη σημαντική 
θέση της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη καθώς και τον ρόλο της ως σημείο προσβάσεως προς τις 
οικονομίες της Ανατολής. Η Alpha Bank, ως βασικός παράγοντας της πραγματικής οικονομίας 
στην περιοχή, αναμένει να ωφεληθεί δυναμικά καθώς η οικονομία θα προσεγγίζει την αναστροφή 
της σε θετική πορεία”. 
 
                        Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος  
 

                                                 
1 Εξαιρουμένης της εκτάκτου εισφοράς ύψους Ευρώ 61,9 εκατ. επί των κερδών της χρήσεως 2009 (Ν.3845/2010). 
2 Ως καθυστερήσεις αναφέρονται χορηγήσεις που είναι υπερήμερες πλέον των 90 ημερών. 
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“Το πρώτο τρίμηνο του 2010 επικεντρωθήκαμε στον περιορισμό των επιπτώσεων από την 
τρέχουσα οικονομική κατάσταση θέτοντας ως βασικές προτεραιότητες: τη διατήρηση επαρκούς 
ρευστότητας, τη συνδρομή μας στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της πελατείας μας και στον 
έλεγχο του λειτουργικού μας κόστους, με σκοπό να διατηρήσουμε τα τρέχοντα επίπεδα της 
οργανικής κερδοφορίας μας”.     
   
                                                                         Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
- Ο ισχυρός ισολογισμός της Alpha Bank αποτελεί σημαντική θωράκιση έναντι των    

επιδεινούμενων λειτουργικών συνθηκών 
Από τον Δεκέμβριο του 2009, η Ελληνική Οικονομία βρέθηκε απέναντι σε μία πρωτοφανή αρνητική 
αντιμετώπιση από τις διεθνείς αγορές. Οι ανησυχίες για τη μη βιωσιμότητα των ελληνικών 
δημοσιονομικών οδήγησαν σε αύξηση των περιθωρίων των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σε 
επίπεδα που δεν είχαν ποτέ καταγραφεί, μεταδίδοντας έντονη νευρικότητα και στις υπόλοιπες αγορές 
της ζώνης του Ευρώ.  Η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στις προοπτικές της 
οικονομίας παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. 
 
Στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το διαρκώς επιδεινούμενο περιβάλλον, η Ελληνική Κυβέρνηση 
κατέληξε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο για ένα πολυετές πρόγραμμα ύψους Ευρώ 110 δισ. για τη βελτίωση των 
δημοσιονομικών της χώρας και την εισαγωγή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αποσκοπώντας στην 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στην 
Ελληνική Οικονομία. 
 
Στηριζόμενη στον ισχυρό ισολογισμό της, η Alpha Bank είναι θωρακισμένη έναντι των διαμορφούμενων 
συνθηκών στην Ελλάδα. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το αντίξοο αυτό οικονομικό 
περιβάλλον η Alpha Bank διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, συντηρητική διάρθρωση του δανειακού 
χαρτοφυλακίου, μικρό σε μέγεθος επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και ισορροπημένη διαχείριση της ρευστότητας. 
 

- Υποδειγματική κεφαλαιακή διάρθρωση 
Η Alpha Bank διαθέτει πλεονεκτική κεφαλαιακή θέση με τον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται 
σε 13,1% και τους δείκτες Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως (Tier I) και Κύριων Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων (Core Tier I) να ανέρχονται σε 11,5% και 8,8% αντιστοίχως. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 4,2 δισ. χωρίς να έχουν επηρεασθεί αρνητικά από τις πρόσφατες αρνητικές 
εξελίξεις στην αγορά των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Ο δείκτης μοχλεύσεως του ενεργητικού 
ανήλθε στο 6,1%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.  Επιπλέον, 
εφαρμόζοντας την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών της απαιτήσεων έναντι 
των αναλαμβανομένων πιστωτικών κινδύνων, η Τράπεζα περιορίζει τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στα 
κεφάλαιά της από περαιτέρω ύφεση του οικονομικού κύκλου. 
 

- Ισορροπημένη ρευστότητα με περιορισμένη απώλεια καταθέσεων 
Στο τέλος του Μαρτίου του 2010, οι καταθέσεις μας ανήρχοντο σε Ευρώ 41,5 δισ., αυξημένες σε ετήσια 
βάση κατά 1,1%, μειωμένες όμως κατά Ευρώ 1,5 δισ. έναντι του Δεκεμβρίου 2009.  Σχεδόν το 60% των 
εκροών προήλθαν από τη ναυτιλιακή και επιχειρηματική μας πελατεία, καθώς η τελευταία προσήρμοσε 
τον ταμειακό προγραμματισμό της στο επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.  Επισημαίνουμε πως οι 
καταθέσεις ταμιευτηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 9,9% σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 8,2 δισ., 
παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τον Δεκέμβριο του 2009, αποδεικνύοντας τη σταθερότητα της 
σχέσεως εμπιστοσύνης με τα εκατομμύρια των ιδιωτών πελατών μας. 
 
Έναντι αυτών των δυσμενών εξελίξεων, αναλάβαμε μία σειρά από πρωτοβουλίες.  Κατ’ αρχάς, 
ενισχύσαμε το απόθεμα τίτλων αναχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
κατά Ευρώ 3 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2010, αυξάνοντας το περιθώριο αντλήσεως περαιτέρω 
κεφαλαίων από την ΕΚΤ σε Ευρώ 3,5 δισ. Επιπλέον, η Τράπεζα σκοπεύει να επεκτείνει το απόθεμα 
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προς αναχρηματοδότηση στην ΕΚΤ, μέσω περαιτέρω εκδόσεων καλυμμένων ομολογιών, καθώς και με 
την αξιοποίηση επιχειρηματικών δανείων κατάλληλων να χρησιμεύσουν ως καλύμματα. Επιπλέον, η 
Ελληνική Κυβέρνηση βρίσκεται στη διαδικασία της κατανομής επιπλέον εγγυήσεων Ευρώ 15 δισ. στο 
πλαίσιο της διευρύνσεως του προγράμματος ενισχύσεως της ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας.  
Οι τίτλοι αυτοί, διατηρούν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται ως καλύμματα στην ΕΚΤ ανεξαρτήτως 
της πιστοληπτικής διαβαθμίσεως του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από πρόσφατη απόφαση της ΕΚΤ. 
 
Δεδομένης της ανάγκης αναχρηματοδοτήσεως των ομολογιακών εκδόσεών μας κατά μόλις Ευρώ 1 δισ. 
στο υπόλοιπο του 2010, της ισορροπημένης διαρθρώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου μας, του 
δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 114%, αλλά και της ενισχυμένης ρευστότητας που αντλούμε μέσω 
των ανωτέρω ενεργειών, προκύπτει ότι η Alpha Bank βρίσκεται σε ισχυρή θέση να αντιμετωπίσει τις 
αντιξοότητες που προκύπτουν στη ρευστότητά της λόγω της οικονομικής συγκυρίας. 
 

- Διατήρηση κερδοφορίας παρά το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον 
Η σταθερότητα των βασικών λειτουργικών εσόδων μας εν μέσω δύσκολων συνθηκών επιβεβαιώνει τις 
επιχειρησιακές δυνατότητες της Alpha Bank. Το πρώτο τρίμηνο, τα βασικά λειτουργικά μας έσοδα 
(αφαιρουμένων των χρηματοοικονομικών) ανήλθαν σε Ευρώ 551,8 εκατ., αυξημένα κατά 7,9% σε 
ετήσια βάση.  Τα έσοδα προ ζημιών απομειώσεων ανήλθαν σε Ευρώ 265,8 εκατ., αυξημένα κατά 1,2% 
σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2009.  Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της αυξήσεως του 
καθαρού εσόδου από τόκους κατά 13,2% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2009, καθώς η 
ανατιμολόγηση των δανείων μας απορρόφησε τις αρνητικές επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος 
καταθέσεων. Το πρώτο τρίμηνο του 2010, το περιθώριο καταθέσεων παρέμεινε αρνητικό κατά 33 
πόντους έναντι 14 πόντων το αντίστοιχο διάστημα του 2009, σαφώς επηρεασμένο από τις αρνητικές 
εξελίξεις στα περιθώρια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  Οι λειτουργικές δαπάνες ήταν 
αυξημένες κατά 2,9% σε ετήσια βάση, σημαντικά μειωμένες όμως σε τριμηνιαία βάση (-13,7%). Για το 
2010 αποσκοπούμε σε μηδενική αύξηση του κόστους σε σχέση με το 2009, επικεντρωνόμενοι στις 
διαδικασίες προμηθειών και προς το σκοπό αυτό συνεργαζόμασθε με εξειδικευμένη εταιρία 
συμβούλων. 

 
- Η επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα 

Το πρώτο τρίμηνο, ο δείκτης καθυστερήσεων σημείωσε άνοδο κατά 60 πόντους και ανήλθε σε 6,3% σε 
σχέση με την άνοδο κατά 50 πόντους το τέταρτο τρίμηνο του 2009.  Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, ο 
δείκτης καθυστερήσεων αυξήθηκε κατά 50 πόντους το πρώτο τρίμηνο, όσο και το τέταρτο τρίμηνο του 
2009, και ανήλθε σε 6,6%.  Στην Κύπρο, η άνοδος κατά 40 πόντους το πρώτο τρίμηνο του 2010 ήταν 
αντίστοιχη της εξελίξεως του 2009, ανεβάζοντας τον δείκτη καθυστερήσεων στο 4,5%.  Στις λοιπές 
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρατηρήθηκε επιδείνωση του δείκτη καθυστερήσεων στο 
πρώτο τρίμηνο του 2010, κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες, ανεβάζοντας το ποσοστό στο 6%.  Στην 
ανωτέρω επιδείνωση συνέβαλαν κυρίως επιχειρηματικές χορηγήσεις σε Ρουμανία και Βουλγαρία.  
Αξίζει να σημειωθεί η συμπεριφορά των καταναλωτικών δανείων μας, των οποίων η επιδείνωση κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2010 ανήλθε σε μόλις 30 πόντους, παρά το ότι αποτελούν το τμήμα του 
χαρτοφυλακίου με τον μεγαλύτερο δυνητικό κίνδυνο αθετήσεως. 
 
Η συντηρητική δομή του δανειακού χαρτοφυλακίου μας αντισταθμίζει την επιδείνωση του οικονομικού 
περιβάλλοντος, καθώς διαθέτουμε υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεις έναντι των δανείων μας σε 
επιχειρήσεις και διατηρούμε χαμηλή έκθεση σε καταναλωτικό δανεισμό (11,5% επί του χαρτοφυλακίου).  
Εξάλλου, η αναδιάρθρωση των εισπρακτικών διαδικασιών μας στην Ελλάδα έχει αρχίσει να αποδίδει 
και επεκτείνουμε τις αντίστοιχες διαδικασίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  Επιπλέον, ενισχύουμε 
περαιτέρω το απόθεμα των Ευρώ 1,8 δισ. των προβλέψεών μας, όπως καταδεικνύεται και από τη 
διενέργεια προβλέψεων Ευρώ 200 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο. Ο δείκτης καλύψεως των καθυστερήσεων 
διαμορφώθηκε στο 53%, αυξανόμενος σε 133%, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων, 
παραμένοντας μεταξύ των υψηλοτέρων στην αγορά. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 

 (σε εκατ. Ευρώ ) Α´ Τριμ. 
2010 

Α´ Τριμ. 
2009 % μεταβολή 

Έσοδα  552,7 541,4 2,1% 
εκ των οποίων:    

     Ελλάδα 411,9 412,4 (0,1%) 

     Νοτιοανατολική Ευρώπη 134,3 123,7 8,5% 

Έξοδα 286,9 278,8 2,9% 
 εκ των οποίων:    

     Ελλάδα 208,7 204,0 2,3% 

     Νοτιοανατολική Ευρώπη 75,8 72,5 4,5% 

Ζημίες απομειώσεως 200,0 157,3 27,2% 
 εκ των οποίων:    

     Ελλάδα 154,6 133,6 15,7% 

     Νοτιοανατολική Ευρώπη 45,4 23,6 92,1% 

Κέρδη προ φόρων  65,8 105,3 (37,5%) 
εκ των οποίων:    

     Ελλάδα 48,5 74,8 (35,1%) 

     Νοτιοανατολική Ευρώπη 13,1 27,6 (52,5%) 

Καθαρά Κέρδη  (10,4) 85,7 … 
Καθαρά Κέρδη εξαιρουμένης της εκτάκτου 
εισφοράς 51,6 85,3 (39,5%) 
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

(σε εκατ. Ευρώ) 31.03.2010 31.03.2009 % μεταβολή 

Ενεργητικό 68.598 67.409 1,8% 
Ίδια Κεφάλαια 5.312 3.037 74,9% 
Χορηγήσεις (προ απομειώσεων) 53.340 52.152 2,3% 
εκ των οποίων:     
     Ελλάδα 40.467 39.475 2,5% 
     Νοτιοανατολική Ευρώπη 11.410 11.074 3,0% 
Κεφάλαια Πελατείας 45.578 44.754 1,8% 
Καταθέσεις  41.457 41.019 1,1% 
εκ των οποίων:    
     Ελλάδα 34.147 34.429 (0,8%) 
     Νοτιοανατολική Ευρώπη 6.696 5.917 13,2% 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες: 
 
Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, Γενικός Διευθυντής και C.F.O.                   Τηλ.:+30 210 326 2366 

Μιχαήλ Μασουράκης, Ανώτερος Διευθυντής, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών               Τηλ.:+30 210 326 2828 

Βασίλειος Ψάλτης, Ανώτερος Διευθυντής, Διεύθυνση Εταιρικού Σχεδιασμού & Ελέγχου   Τηλ.:+30 210 326 4009 

 
www.alpha.gr                
 
 

                                      
 

Αθήναι, 27 Μαΐου 2010  
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α´ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 
 
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 51,6 εκατ. μειούμενα κατά 39,5% σε ετήσια βάση επηρεασμένα από 
τη συνεχιζόμενη επιδείνωση του επιχειρηματικών συνθηκών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Συμπεριλαμβανομένου του εκτάκτου φόρου ύψους Ευρώ 61,9 εκατ. που επέβαλαν οι αρχές στα κέρδη του 
2009, τα αποτελέσματα του α´ τριμήνου ανήλθαν σε ζημίες Ευρώ 10,4 εκατ. Το καθαρό έσοδο τόκων 
ανήλθε σε Ευρώ 455,8 εκατ., αυξημένο κατά 13%, αντανακλώντας την αύξηση του καθαρού επιτοκιακού 
περιθωρίου σε 2,6% το πρώτο τρίμηνο του 2010 έναντι 2,4% το πρώτο τρίμηνο του 2009.  Σε σχέση με το 
τέταρτο τρίμηνο του 2009, το καθαρό έσοδο τόκων κατέγραψε μικρή υποχώρηση εξαιτίας του υψηλότερου 
κόστους προσελκύσεως νέων καταθέσεων λόγω της δημοσιονομικής κρίσεως, η οποία δεν κατέστη εφικτό 
να αντισταθμισθεί πλήρως, στη διάρκεια του τριμήνου, από την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στην 
ανατιμολόγηση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 
83 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,5% σε ετήσια βάση, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη 
μείωση των νέων εκταμιεύσεων στις χορηγήσεις, αλλά και του περιορισμένου όγκου συναλλαγών του 
Δικτύου μας. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 0,8 εκατ., καθώς τα 
έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές απορρόφησαν τις ζημίες χρηματοοικονομικών πράξεων, που 
προέκυψαν ως απόρροια της σημαντικής μεταβλητότητας στην αγορά ελληνικών ομολόγων.  Τα λοιπά 
έσοδα μειώθηκαν κατά 19,4% σε Ευρώ 13 εκατ. συνεπεία της οικονομικής υφέσεως που επηρέασε και τις 
μη χρηματοοικονομικές Εταιρίες του Ομίλου. 
 
Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση, και ανήλθε σε Ευρώ 286,9 εκατ., μειούμενο 
ωστόσο κατά 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.  Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σημείωσε 
μείωση και ανήλθε σε 51,9%.  Οι δαπάνες Προσωπικού αυξήθηκαν κατά 3,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν 
σε Ευρώ 143 εκατ., ενώ τα γενικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 3,5% και ανήλθαν σε Ευρώ 121,2 εκατ.  Στην 
Ελλάδα, η αύξηση του λειτουργικού κόστους ανήλθε σε 2,3%, επηρεασμένη κυρίως από δαπάνες που 
σχετίζονται με εισπρακτικές διαδικασίες και φόρους, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το λειτουργικό 
κόστος διευρύνθηκε κατά 4,5%. 
 
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 45,6 δισ.  Στο τέλος Μαρτίου 2010, τα 
υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 41,5 δισ. (+1,1%).  Οι καταθέσεις στην Ελλάδα 
παρουσίασαν μείωση 0,8% και ανήλθαν σε Ευρώ 34,1 δισ.  Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην επιβολή 
έκτακτης φορολογήσεως στις επιχειρήσεις, καθώς και στην προσαρμογή των ταμειακών αποθεμάτων των 
επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον οικονομικής υφέσεως. Επιπλέον, η ανησυχία για την εξέλιξη των 
ελληνικών δημοσιονομικών μεγεθών οδήγησε πελάτες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο της 
ναυτιλίας να μεταφέρουν μέρος της ρευστότητάς τους εκτός Ελλάδος. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι 
καταθέσεις μας διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,7 δισ., αυξημένες κατά 13,2% σε ετήσια βάση.  Tέλος, τα 
υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 3,3 δισ., ενισχυμένα κατά 21% σε ετήσια βάση, ενώ τα 
αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,6 δισ. 
 
Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων αυξήθηκαν κατά 2,3% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 53,3 δισ. έναντι 
Ευρώ 52,2 δισ. στο τέλος Μαρτίου του 2009.  Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση των 
χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 2,5% ετησίως και από την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου μας στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 3% σε ετήσια βάση.  Οι νέες εκταμιεύσεις προς τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και τα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 1.305 εκατ. και Ευρώ 288 
εκατ. αντιστοίχως στο πρώτο τρίμηνο, καταδεικνύουν την υπεύθυνη εταιρική κοινωνική στάση μας κατά τη 
δύσκολη αυτή περίοδο. 
 
Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 200 εκατ., που ως ποσοστό του μέσου όρου των 
χορηγήσεων αντιστοιχούν σε 150 πόντους το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με 129 πόντους για το 2009.  Ο 
δείκτης καθυστερήσεων του Ομίλου, σύμφωνα με το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 7, αυξήθηκε κατά 60 πόντους το 
πρώτο τρίμηνο του 2010 και ανήλθε σε 6,3% στο τέλος Μαρτίου 2010.  Στην Ελλάδα, ο δείκτης 
καθυστερήσεων ανήλθε σε 6,6%, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πλην Κύπρου, ο αντίστοιχος δείκτης 
διαμορφώθηκε στο 6%.  Οι σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, ανερχόμενες σε Ευρώ 1,8 
δισ. και διαμορφώθηκαν στο 3,4% του χαρτοφυλακίου των δανείων σε σύγκριση με 2,6% την αντίστοιχη 
περίοδο του 2009.  Η κάλυψη των καθυστερήσεων ανήλθε σε 53%, ενώ, συμπεριλαμβανομένων των 
εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 133%, ποσοστό ιδιαιτέρως ικανοποιητικό, εάν ληφθεί υπ΄ όψιν η συντηρητική 
σύνθεση του χαρτοφυλακίου. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 

Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις 
(σε εκατ. Ευρώ) 

Α´ Τριμ. 
2010 

Α´ Τριμ. 
2009 

% 
μεταβολή 

Λειτουργικά Έσοδα  242,9 231,2 5,1% 
Λειτουργικά Έξοδα 146,8 140,6 4,4% 
Ζημίες Απομειώσεως 73,2 72,1 1,6% 
Κέρδη προ Φόρων  22,8 18,5 23,6% 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 7,9% 6,6% … 
Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού 14.509 14.101 2,9% 
Έξοδα / Έσοδα 60,4% 60,8% … 
Χρηματοδοτήσεις 21.511 21.221 1,4% 

 
Το πρώτο τρίμηνο του 2010, τα κέρδη προ φόρων της λιανικής τραπεζικής διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 22,8 
εκατ. έναντι Ευρώ 18,5 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2009.  Στη στεγαστική πίστη, ο ρυθμός 
αυξήσεως αποκλιμακώθηκε περαιτέρω στο 0,7%, καθώς τα υπόλοιπα ανήλθαν σε Ευρώ 11,3 δισ. με την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της οικονομίας να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.  Τα 
υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 3,7 δισ. με τον ρυθμό αυξήσεως να επιβραδύνεται 
σε 2,6%.  Τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών κατέγραψαν αύξηση 5,2% και ανήλθαν σε Ευρώ 1,5 δισ.  
Επίσης, τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο έως Ευρώ 1 εκατ.) επεκτάθηκαν κατά 0,9%, 
ενώ τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις (με πιστωτικό όριο κάτω των Ευρώ 150 χιλ.) κατέγραψαν 
αύξηση 6,1%.  Στον τομέα δανειοδοτήσεως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέχρι το τέλος Απριλίου 
2010, είχαν υποβληθεί στην Τράπεζα (στον δεύτερο κύκλο εγγυοδοσιών) 3.757 αιτήματα που αφορούσαν 
χρηματοδοτήσεις ύψους Ευρώ 277 εκατ., που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) και ευρίσκονται στο στάδιο εκταμιεύσεως. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
 

Δραστηριότητα στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη 
(σε εκατ. Ευρώ)  

Α´ Τριμ. 
2010 

Α´ Τριμ. 
2009 

% 
μεταβολή 

Λειτουργικά Έσοδα 134,3 123,7 8,5% 
Λειτουργικά Έξοδα 75,8 72,5 4,5% 
Ζημίες Απομειώσεως 45,4 23,6 92,1% 
Κέρδη προ Φόρων  13,1 27,6 (52,5%) 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 6,3% 13,4% … 
Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού 10.401 10.273 1,2% 
Έξοδα / Έσοδα 56,5% 58,6% … 
Χρηματοδοτήσεις  11.410 11.074 3,0% 
Καταθέσεις πελατών 6.696 5.917 13,2% 

 
 
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 13,1 εκατ. (- 52,5%).  Παρά την ενίσχυση των λειτουργικών 
εσόδων (+ 8,5%), η πιο πάνω μείωση προήλθε από αυξημένες προβλέψεις που διενεργήσαμε προκειμένου 
να ενισχύσουμε την κάλυψη των καθυστερήσεων.  Η εκτίμησή μας είναι πως θα σημειωθεί σταδιακή 
ανάκαμψη στις οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς ήδη παρατηρείται μία ενδυνάμωση των 
τοπικών νομισμάτων και μείωση των παρεμβατικών επιτοκίων σε Ρουμανία και Σερβία.  Μία τέτοια εξέλιξη 
θα βοηθήσει τη σταθεροποίηση των μη εξυπηρετουμένων δανείων και σε επόμενο στάδιο θα οδηγήσει σε 
θετικό ρυθμό πιστωτικής επεκτάσεως. 
 
Στην Κύπρο, όπου έχουμε τη σημαντικότερη παρουσία μας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι καταθέσεις 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,8 δισ., ενισχυμένες κατά Ευρώ 322 εκατ. και τα δάνεια παρέμειναν σχεδόν 
αμετάβλητα σε Ευρώ 4,5 δισ. στο τέλος του Μαρτίου 2010.  Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα καταθέσεων 
διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,6 δισ. (+15,4%) και τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 4,2 δισ.  Στη 
Βουλγαρία, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 41,9% και ανήλθαν σε Ευρώ 436 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα των 
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δανείων παρέμειναν σταθερά σε Ευρώ 1 δισ.  Στη Σερβία, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 28,8% και 
ανήλθαν σε Ευρώ 409 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα των δανείων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 972 εκατ. (+20,5%).  
Στην Αλβανία, οι καταθέσεις μας ανήλθαν σε Ευρώ 389 εκατ. (+1,8%) και τα δάνεια σε Ευρώ 525 εκατ., 
ενώ στην Π.Γ.Δ.Μ. οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 66 εκατ. και τα δάνεια σε Ευρώ 115 εκατ.  Στην 
Ουκρανία, οι καταθέσεις και τα δάνειά μας ανήλθαν σε Ευρώ 29 εκατ. και Ευρώ 59 εκατ. αντιστοίχως. 
 
 
ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
(σε εκατ. Ευρώ)  

Α´ Τριμ. 
2010 

Α´ Τριμ. 
2009 

% 
μεταβολή 

Λειτουργικά Έσοδα 125,2 106,3 17,8% 
Λειτουργικά Έξοδα 32,6 31,5 3,6% 
Ζημίες Απομειώσεως 81,4 61,5 32,4% 
Κέρδη προ Φόρων  11,2 13,3 (16,1%) 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 3,1% 3,7% … 
Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού 18.333 17.982 1,9% 
Έξοδα / Έσοδα 26,1% 29,6% … 
Χρηματοδοτήσεις  18.956 18.254 3,8% 

 
Tα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 11,2 εκατ. και τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 3,8%.  Παρά τη 
σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αναπροσαρμογή της τιμολογιακής μας πολιτικής, η οποία 
συνετέλεσε στην αύξηση των εσόδων προ απομειώσεων κατά 23,7% σε ετήσια βάση, οι αυξημένες 
προβλέψεις που διενεργήσαμε προκειμένου να διασφαλισθούμε από την αναμενομένη επιδείνωση της 
ποιότητας του χαρτοφυλακίου, ύψους Ευρώ 81,4 εκατ., επέδρασαν αρνητικά στα κέρδη προ φόρων, με 
αποτέλεσμα τη μείωσή τους κατά 16,1%.  
 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
 

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 
(σε εκατ. Ευρώ)  

Α´ Τριμ. 
2010 

Α´ Τριμ. 
2009 

% 
μεταβολή 

Λειτουργικά Έσοδα 14,6 12,2 19,3% 
Λειτουργικά Έξοδα 9,2 9,3 (1,2%) 
Κέρδη προ Φόρων  5,4 2,9 85,0% 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 30,4% 16,9% … 
Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού 886 861 2,8% 
Έξοδα / Έσοδα 63,2% 76,3% … 
Κεφάλαια Πελατείας  5.092 4.513 12,8% 

 
 
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 5,4 εκατ., καθώς επηρεάσθηκαν θετικά από την αύξηση των 
προμηθειών και από την ενίσχυση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 12,8% και ανήλθαν σε Ευρώ 5 δισ.  
Στον τομέα του private banking, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 3,3 δισ., σημειώνοντας  
αύξηση κατά Ευρώ 574 εκατ. 
 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες 
Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 
(σε εκατ. Ευρώ)  

Α´ Τριμ. 
2010 

Α´ Τριμ. 
2009 

% 
μεταβολή 

Λειτουργικά Έσοδα 27,6 53,7 (48,5%) 
Λειτουργικά Έξοδα 8,4 9,6 (12,2%) 
Κέρδη προ Φόρων  19,2 44,0 (56,4%) 
Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων 16,2% 38,4% … 
Σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού 5.938 5.730 3,6% 
Έξοδα / Έσοδα 30,5% 17,9% … 
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Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 19,2 εκατ., μειωμένα κατά 56,4% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω 
της καταγραφής ζημιών από χρηματοοικονομικές πράξεις, εξαιτίας της σημαντικής μεταβλητότητας στην 
αγορά των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου κατά το πρώτο τρίμηνο.



σε εκατ.Ευρώ Μαρ. 2010 Δεκ.2009 Σεπ. 2009 Ιουν. 2009 Μαρ. 2009
%

Μαρ. 2010 / 
Mαρ. 2009

Ενεργητικό 68.598 69.596 68.806 73.985 67.409 1,8%
Χορηγήσεις (μετά από συσωρευμένες απομειώσεις) 51.552 51.400 51.012 50.853 50.802 1,5%
Χρεόγραφα 8.532 6.357 7.569 10.168 8.895 (4,1%)
Καταθέσεις 41.457 42.916 41.919 42.846 41.019 1,1%
Private Banking 3.312 3.359 3.597 2.676 2.738 21,0%
Αμοιβαία Κεφάλαια 1.591 1.648 1.761 1.666 1.551 2,6%
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 3.695 4.399 6.366 6.067 6.033 (38,7%)
Δάνεια Μειωμένης Εξασφαλίσεως 761 750 741 689 692 9,8%
Υβριδικά Κεφάλαια 582 584 589 672 816 (28,6%)
Ίδια Κεφάλαια 5.312 5.372 4.413 4.225 3.037 74,9%

σε εκατ.Ευρώ Α' Τριμ.2010
%

Α΄Τριμ 2010 / Α' 
Τριμ. 2009

Δ' Τριμ.2009 Γ' Τριμ.2009 Β' Τριμ.2009 Α' Τριμ.2009

Λειτουργικά Έσοδα 552,7 2,1% 578,7 634,4 625,6 541,4

Καθαρό Έσοδο Τόκων 455,8 13,2% 458,2 459,5 442,3 402,6

Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 83,0 (10,5%) 92,3 95,3 98,4 92,8

Αποτελέσματα Χρημ/κων Πράξεων 0,8 (97,2%) 10,2 62,6 68,9 29,8

Λοιπά Έσοδα 13,0 (19,4%) 17,9 17,0 16,0 16,2

Λειτουργικά Έξοδα (286,9) 2,9% (332,5) (296,5) (294,1) (278,8)

Δαπάνες Προσωπικού (143,3) 3,1% (149,3) (138,0) (139,2) (138,9)

Γενικά Έξοδα (121,2) 3,5% (160,3) (135,9) (131,4) (117,1)

Αποσβέσεις (22,5) (1,4%) (22,9) (22,6) (23,5) (22,8)

Ζημίες Απομειώσεως (200,0) 27,2% (179,6) (170,0) (169,5) (157,3)

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 65,8 (37,5%) 66,6 167,9 162,1 105,3

Φόροι (14,2) (28,8%) (18,9) (37,9) (33,5) (20,0)

Καθαρά Κέρδη προ έκτακτης εισφοράς 51,6 (39,5%) 47,7 130,0 128,6 85,3

Έκτακτος Φόρος (61,9) … (42,4) 0,0 0,0 0,0

Καθαρά Κέρδη μετά την έκτακτη εισφοορά (10,3) … 5,3 130,0 128,6 85,3

(10,4) … 5,2 130,0 129,0 85,7

Q1 2010 Q4 2009 Q3 2009 Q2 2009 Q1 2009

Καθαρό Έσοδο Τόκων / Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4%

Έξοδα / Έσοδα 51,9% 57,5% 46,7% 47,0% 51,5%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων - ROΕ (0,9%) 0,5% 15,4% 16,3% 11,3%

13,1% 13,3% 11,6% 11,2% 9,4%

11,5% 11,7% 10,1% 9,7% 7,9%

σε εκατ.Ευρώ Μαρ. 2010 Μαρ. 2009 % μεταβολή Δεκ.2009

Χρηματοδοτήσεις Πελατών 53.340 52.152 2,3% 53.043
εκ των οποίων:
Ελλάδα 40.467 39.475 2,5% 40.256
Στεγαστικά 11.264 11.186 0,7% 11.231
Καταναλωτικά 3.689 3.594 2,6% 3.732
Πιστωτικές Κάρτες 1.450 1.378 5,2% 1.455
Μικρές Επιχειρήσεις 5.107 5.063 0,9% 5.143
εκ των οποίων:< €150.000 πιστωτικό όριο 2.043 1.925 6,1% 2.036
Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις 18.957 18.254 3,9% 18.695

Νοτιοανατολική Ευρώπη 11.410 11.074 3,0% 11.347
Στεγαστικά 3.129 2.904 7,7% 3.035
Καταναλωτική Πϊστη 1.006 1.037 (3,0%) 1.036
Επιχειρηματικά Δάνεια 7.275 7.134 2,0% 7.276

Yπό Διαχείριση Κεφάλαια Πελατών 45.578 44.754 1,8% 47.117
εκ των οποίων:
Καταθέσεις 41.457 41.019 1,1% 42.916
Ελλάδα 34.147 34.429 (0,8%) 36.000
Όψεως και Ταμιευτηρίου 13.932 12.369 12,6% 14.666
Προθεσμίας και ομόλογα Alpha Bank 20.215 22.060 (8,4%) 21.334
Νοτιοανατολική Ευρώπη 6.696 5.917 13,2% 6.330

Αμοιβαία Κεφάλαια 1.591 1.551 2,6% 1.648
Διαχείριση Κεφαλαίων 3.501 2.962 18,2% 3.554
εκ των οποίων: Private Banking 3.312 2.738 21,0% 3.359

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

 ΔΕΙΚΤΕΣ

Καθαρά Κέρδη που αναλογούν σε μετόχους της Τραπέζης

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Σύνολο Κεφαλαίων)

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Κεφάλαια Α΄ Διαβαθμίσεως)
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