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Αθήνα, 21 Απριλίου 2005  
 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                  
 

Eurobank  - η πρώτη Ελληνική τράπεζα που ανακοινώνει µεγέθη κατά ∆.Π.Χ.Π. 
 

• Αλλαγή λογιστικών προτύπων σε ∆.Π.Χ.Π. το A’ τρίµηνο 2005  
• Οµαλή µετάβαση στα νέα λογιστικά πρότυπα 
• Οριακή επίπτωση στα Καθαρά Κέρδη 
• Θετική επίπτωση στα Ίδια Κεφάλαια 

 
 
Η Eurobank προχώρησε  στην αλλαγή των λογιστικών προτύπων, από τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) την 
1η Ιανουαρίου 2005. Επιπλέον, ακολουθώντας τη βέλτιστη διεθνή πρακτική, προχώρησε στην 
πλήρη εφαρµογή του προτύπου IAS 39 από 01/01/2004. Η επίδραση των νέων προτύπων στη 
περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου θα 
αντανακλάται πλήρως στις οικονοµικές καταστάσεις του Α’ τριµήνου 2005, οι οποίες θα 
δηµοσιοποιηθούν στις 19 Μαΐου 2005. 
  
Η αλλαγή των λογιστικών προτύπων δεν έχει καµία επίπτωση στην επιχειρηµατική στρατηγική 
και στη διαχείριση κινδύνων του Οµίλου, καθώς επίσης και στους χρηµατοοικονοµικούς 
στόχους για το 2005 και 2006. 
 
Η µετάβαση στα νέα λογιστικά πρότυπα έχει περιορισµένη επίπτωση στα οικονοµικά 
αποτελέσµατα της Eurobank. Η αναµόρφωση των ενοποιηµένων οικονοµικών µεγεθών του 
2004 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. συνοψίζεται ως ακολούθως:  
 
• Ίδια Κεφάλαια: Αύξηση κατά € 162εκ. σε € 2.102εκ. 
• Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα: Οριακή αύξηση κατά € 5εκ. σε € 1.489εκ. 
• Καθαρά Κέρδη: Οριακή επίπτωση κατά € 28εκ. σε € 340εκ. κυρίως λόγω εφάπαξ 

αναπροσαρµογών 
• Σύνολο Ενεργητικού: Συνολική αύξηση κατά € 1.107εκ. σε € 33.046εκ. 
• Σύνολο Χορηγήσεων: Αναπροσαρµόστηκε κατά € 733εκ. σε € 21.231εκ. και περιλαµβάνει 

τα τιτλοποιηθέντα δάνεια 
 
 
Επίπτωση στα Ίδια Κεφάλαια και στην Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση   
 
Με βάση τα ∆.Π.Χ.Π., τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου στις 31/12/2004 διαµορφώθηκαν σε € 
2.102εκ., δηλαδή αυξηµένα κατά 8,4% σε σύγκριση µε τα Ε.Λ.Π. Η συνολικά θετική επίπτωση 
προέρχεται κυρίως από την εφαρµογή του προτύπου IAS 10 για τα µερίσµατα (+€ 132εκ.) και 
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του προτύπου IFRS 3 για την υπεραξία-goodwill (+€ 51εκ.). Σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π., τα 
µερίσµατα αφαιρούνται από τα Ίδια Κεφάλαια όταν εγκριθούν από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση και όχι όταν προτείνονται. Επίσης, η υπεραξία-goodwill δεν επηρεάζει απευθείας 
την καθαρή θέση, αλλά κεφαλαιοποιείται. Με βάση τις επιλογές που εξετάζει η Τράπεζα της 
Ελλάδος (η τελική οδηγία αναµένεται), τα εποπτικά κεφάλαια θα κυµανθούν µεταξύ € 2.244εκ. 
και € 2.419εκ. (από € 2.344εκ. σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.) και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής 
επάρκειας θα κυµανθεί µεταξύ 10% και 10,8%  (από 10,6% σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π.).    
 
 
Επίπτωση στα Καθαρά Κέρδη   
 
Σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π., τα Καθαρά Κέρδη του Οµίλου για το 2004 ανέρχονται σε € 340εκ. 
και είναι οριακά χαµηλότερα κατά € 28εκ. Από αυτά, € 16εκ. σχετίζονται µε εφάπαξ 
αναπροσαρµογές (δηλαδή πραγµατοποιούνται µόνο στην πρώτη εφαρµογή των νέων λογιστικών 
προτύπων ή αφορούν σε έκτακτες διαφορές), € 9εκ. αφορούν σε αναγνώριση εσόδων / εξόδων 
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και € 3εκ. σε µόνιµες διαφορές λόγω αλλαγών των 
λογιστικών αρχών. Οι προσαρµογές προκύπτουν κυρίως από την αναγνώριση της διανοµής 
κερδών στο προσωπικό ως έξοδο (πρότυπο IAS 19), από την υιοθέτηση της µεθόδου του 
«πραγµατικού επιτοκίου» (effective interest rate) στις χορηγήσεις (πρότυπο IAS 39) και από την 
εφαρµογή της παρούσας αξίας στα αποµειούµενα στοιχεία του ενεργητικού (πρότυπο IAS 39).  
 
Η µετάβαση στα ∆.Π.Χ.Π. δεν επιφέρει καµία αλλαγή στις προοπτικές κερδοφορίας, καθώς και 
στους χρηµατοοικονοµικούς στόχους της Eurobank, όπως ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο 
2005 και συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:  
 
 

 
 

∆.Π.Χ.Π. Στόχοι
∆είκτες 2004 2005-2006

Αύξηση Εσόδων > 20%
Ετήσια αύξηση που θα 
υπερβαίνει το 15%

∆είκτης Κόστους / Εσόδων 52,1% Κάτω από 48% το 2006
(49,4% στην Ελλάδα) (46% στην Ελλάδα)

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 16,76% Άνω του 20% το 2006

Καθαρά Κέρδη Ανά Μετοχή € 1,10
Ετήσια αύξηση που θα 
υπερβαίνει το 23%

Μέρισµα Ανά Μετοχή € 0,72
Ετήσια αύξηση που θα 
υπερβαίνει το 15%

Καθαρά Κέρδη € 340εκ. Τουλάχιστον € 450εκ. το 2005

Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες και Στόχοι


