
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Σχλζεζε Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ:

Γιεύθςνζη έδπαρ Δηαιπείαρ: Όθωνορ 8, 105 57 Αθήνα N. Καξακνχδεο Ππόεδπορ, Μη Δκηελεζηικό μέλορ (οπίζηηκε Ππόεδπορ ηην 1 Φεβποςαπίος 2015)

Απιθμόρ Γενικού Δμποπικού Μηηπώος: 000223001000 Σ. Λνξεληδηάδεο Ανηιππόεδπορ, Μη Δκηελεζηικό Ανεξάπηηηο μέλορ

Απμόδια απσή: Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Φ. Καξαβίαο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο (νξίζηεθε σο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2015)

Ημεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Γιοικηηικό Σ. Ισάλλνπ Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο (νξίζηεθε σο Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηελ 28 Απξηιίνπ 2015)

Σπκβνχιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ Θ. Καιαληψλεο Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο (νξίζηεθε σο Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηελ 28 Απξηιίνπ 2015)

θαηαζηάζεσλ (απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ W. S. Burton Μη Δκηελεζηικό μέλορ

ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο): 17 Μαπηίος 2016 Γ. Φξπζηθφο Μη Δκηελεζηικό μέλορ

Οπκωηόρ Δλεγκηήρ Λογιζηήρ: Μάπιορ Φάληηρ J. S. Haick Μη Δκηελεζηικό Ανεξάπηηηο μέλορ

Δλεγκηική Δηαιπεία: PricewaterhouseCoopers S.A. B. P. Martin Μη Δκηελεζηικό Ανεξάπηηηο μέλορ

Σύπορ έκθεζηρ ελέγσος ελεγκηών: Με ζύμθωνη γνώμη - θέμα έμθαζηρ S. L. Johnson Μη Δκηελεζηικό Ανεξάπηηηο μέλορ (οπίζηηκε ωρ μη Δκηελεζηικό Ανεξάπηηηο μέλορ ηην 13 Μαΐος 2015)

Γιεύθςνζη διαδικηύος Δηαιπείαρ: www.eurobank.gr Φ. Αλδξένπ Μη Δκηελεζηικό μέλορ (εκππόζωπορ ηος Δλληνικού Γημοζίος ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ

ηνπ Νφκνπ 3723/2008 απφ 6 Μαξηίνπ 2015)

K. H. Prince – Wright Μη Δκηελεζηικό μέλορ (εκππόζωπορ ηος ΣΥ ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Νόμος 3864/2010)

1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ-

 31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014 31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014 31 Δεκ 2015 31 Δεκ 2014 31 Δεκ 2015 31 Δεκ 2014

 1.001  999 Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο  1.463  1.470 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

 60  74 Καζαξά έζνδα απφ ηξαπεδηθέο ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο  192  205  397  801 Τακείν θαη δηαζέζηκα ζε θεληξηθέο ηξάπεδεο  1.798  1.948

 6  6 Έζνδα απφ κε ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο  52  48  5.020  5.892 Απαηηήζεηο απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα  2.808  3.059

 369  60 Έζνδα απφ κεξίζκαηα  2  3 Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζηελ

 43 (15) Απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ  28 (9)  17  73 εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ  100  360

(4)  33 Απνηειέζκαηα απφ επελδπηηθνχο ηίηινπο  15  72  1.881  2.121 Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα  1.884  2.134

 9  3 Λνηπά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα  10  7  32.974  35.076 Γάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ πειάηεο  39.893  42.133

 1.484  1.160 Λεηηνπξγηθά έζνδα  1.762  1.796  3.189  2.913 Φαξηνθπιάθην δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε επελδπηηθψλ ηίηισλ  4.282  5.626

 149  346 Φαξηνθπιάθην δηαθξαηνχκελσλ κέρξη ηε ιήμε επελδπηηθψλ ηίηισλ  618  657

(709) (699) Λεηηνπξγηθά έμνδα (1.017) (1.035)  11.247  11.700 Φξεσζηηθνί ηίηινη δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ  11.391  11.566

 2.161  2.570 Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο -                     -                     

Λεηηνπξγηθά θέξδε πξν απνκεηώζεσλ  5  5 Σπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο  10  6

 775  461 θαη έθηαθησλ εζόδσλ/(εμόδσλ) θαη πξνβιέςεσλ  745  761  256  282 Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία  666  702

 61  64 Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  925  876

(2.503) (1.901) Πξνβιέςεηο γηα πηζησηηθνχο θηλδχλνπο απφ δάλεηα θαη απαηηήζεηο (2.665) (2.264)  64  60 Άπια πάγηα ζηνηρεία  127  150

Zεκηέο απνκείσζεο θαη ινηπέο δεκηέο απφ ζπκκεηνρέο  4.902  3.871 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  4.859  3.894

(308) (604) ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο / Άπια πάγηα ζηνηρεία -                       (100)  1.759  1.720 Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ  2.141  2.137

(42) (134) Λοιπέρ ζημιέρ απομείωζηρ (87) (205) 113 -                     Σηνηρεία ελεξγεηηθνχ δξαζηεξηνηήησλ πξνο πψιεζε 2.051 270

(76)  75  Έθηαθηα έζνδα/(έμνδα) θαη πξνβιέςεηο (79)  57 64.195 67.494 ύλνιν ελεξγεηηθνύ 73.553 75.518

Αλαινγία θεξδψλ/(δεκηψλ) απφ ζπκκεηνρέο 

-                     -                     ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο  0 (0) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

(2.154) (2.103) Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξνπ (2.086) (1.751)  25.267  12.610 Υπνρξεψζεηο πξνο θεληξηθέο ηξάπεδεο  25.267  12.610

 6.255  13.408 Υπνρξεψζεηο πξνο ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα  4.516  10.256

 671  527 Φφξνο εηζνδήκαηνο  604  484  2.353  2.470 Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα  2.359  2.475

 432  244 Έθηαθηεο πξνζαξκνγέο θφξνπ  432  246  22.802  31.985 Υπνρξεψζεηο πξνο πειάηεο  31.446  40.878

(1.051) (1.332) Κέξδε/(δεκηέο) από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (1.050) (1.021)  896  1.287 Υπνρξεψζεηο απφ πηζησηηθνχο ηίηινπο  150  811

 491  477 Λνηπέο ππνρξεψζεηο  742  2.020

-                     (51) Κέξδε/(δεκηέο) απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (105) (175) - -                     Υπνρξεψζεηο δξαζηεξηνηήησλ πξνο πψιεζε 1.941 164

58.064 62.237 ύλνιν ππνρξεώζεσλ 66.421 69.214

(1.051) (1.383) Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) (1.155) (1.196)

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ

-                     -                     Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) πνπ αλαινγνχλ ζε ηξίηνπο  26  23  656  4.412 Μεηνρηθφ θεθάιαην-θνηλέο κεηνρέο  656  4.412

 950  950 Μεηνρηθφ θεθάιαην-πξνλνκηνχρεο κεηνρέο  950  950

(1.051) (1.383) Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο (1.181) (1.219)  8.056  6.682 Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην  8.055  6.682

(3.574)            (7.185)            Λνηπά απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λένλ (3.241) (6.485)

 6.088  4.859 Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Σξάπεδαο  6.420  5.559

(2,7962) (12,0086) Kέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξν αλά κεηνρή-Βαζηθά (4,0215) (10,5796)  43  398 Υβξηδηθά θεθάιαηα-πξνλνκηνχρνη ηίηινη  43  77

-                     -                     Γηθαηψκαηα ηξίησλ  669  668

Kέξδε/(δεκηέο) από ζπλερηδόκελεο  6.131  5.257 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  7.132  6.304

(2,7962) (11,5672) δξαζηεξηόηεηεο αλά κεηνρή - Βαζηθά (3,6824) (9,0588)  64.195  67.494 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ  73.553  75.518

εμειώζεις :

1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ-

31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014 31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014

(1.051) (1.383) Καθαπά κέπδη/(ζημιέρ) (1.155) (1.196)

 104 (144) Γ.Λ.Π. 39 απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο  126 (96)

-                     -                     Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (13) (35)

Αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκηέο) ππνρξέσζεο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 

0                    (6) ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, κεηά απφ θφξνπο  0 (7)

(947)               (1.533) Σςγκενηπωηικά ζςνολικά αποηελέζμαηα, μεηά από θόπο (1.042) (1.334)

Σςνολικό αποηέλεζμα σπήζηρ μεηά από θόπο πος αναλογεί ζε:

Μεηφρνπο

(947) (1.482) -απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (979) (1.232)

-                     (51)                 -απφ κε ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (89)                   (124)                

Γηθαηψκαηα ηξίησλ

-                     -                     -απφ ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο  26  22

1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ-

31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014 31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014

 5.257  4.002 Ίδια κεφάλαια 1 Ιανοσαρίοσ  6.304  4.523

(1.051)            (1.383)            Καθαπά κέπδη/(ζημιέρ) (1.155)              (1.196)             

 104 (150) Λοιπά αποηελέζμαηα μεηά από θόπο απεςθείαρ ζηην καθαπή θέζη 113                  (138)

 1.984  2.778 Αςξήζειρ μεηοσικού κεθαλαίος, μεηά από έξοδα  1.986  2.784

-                     -                     Απφθηεζε/Μεηαβνιή πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο (2)  331

-                     -                     Διανεμηθένηα μεπίζμαηα από θςγαηπικέρ ηος Ομίλος με δικαιώμαηα ηπίηων (24)                   (12)                  

(168)                11 Ίδηεο κεηνρέο θαη πβξηδηθά θεθάιαηα-πξνλνκηνχρνη ηίηινη, κεηά απφ θφξν (96)  11

5                    (1)                   Λνηπά  6  1

 6.131  5.257 Ίδηα θεθάιαηα 31 Γεθεκβξίνπ  7.132  6.304

1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ- 1 Ιαλ-

31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014 31 Γεθ 2015 31 Γεθ 2014

(2.727)            (2.496)            Σχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ζπλερηδφκελεο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (1.110)              (4.138)             

 850 (376) Σχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ζπλερηδφκελεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  157  1.238

Σχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ ζπλερηδφκελεο

 1.470  2.566 ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  1.162  2.950

Δπίπησζε δηαθχκαλζεο ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ 

-                     -                     ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (3)                     (9)                    

Καθαπή αύξηζη/(μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα 

(407)               (306)               και ιζοδύναμα σπήζηρ από ζςνεσιζόμενερ δπαζηηπιόηηηερ  206  41

-                     -                     Σχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ κε ζπλερηδφκελεο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (64)  492

-                     -                     Σχλνιν εηζξνψλ/(εθξνψλ) απφ κε ζπλερηδφκελεο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  85 (506)

Καθαπή αύξηζη/(μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και 

-                     -                     ιζοδύναμα από μη ζςνεσιζόμενερ δπαζηηπιόηηηερ  21 (14)

 912  1.218 Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο  1.978  1.951

 505  912 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο  2.205  1.978

   Σράπεδα Eurobank Ergasias Α.Δ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΥΡΗΗ

Τα θαησηέξσ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Τξάπεδαο Eurobank Ergasias A.E. θαη ηνπ Οκίινπ ηεο. Σπληζηνχκε επνκέλσο ζηνπο αλαγλψζηεο, πξηλ πξνβνχλ ζε 

νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή, ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Τξάπεδα, λα αλαηξέμνπλ ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο φπνπ αλαξηψληαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Φ.Α.), θαζψο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή.

Πνζά ζε εθαηνκκύξηα επξώ

Όκηινο

από 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Γεκεμβρίοσ 2015

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ

(δημοζιεςμένα βάζει ηος κ.ν.2190/1920, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα Γ.Π.Υ.Α.)

Σξάπεδα Όκηινο

Πνζά ζε εθαηνκκύξηα επξώ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ

Ποζά ζε εκαηομμύπια εςπώ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Σξάπεδα

Σξάπεδα

     Αθήνα, 17 Μαπηίος 2016

Όκηινο

1. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, είλαη ζπλεπείο κε εθείλεο πνπ

αλαθέξνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ιακβάλνληαο

ππφςε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

2. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

3. Σηηο ζεκεηψζεηο 27 θαη 32 ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 πεξηιακβάλνληαη νη εηαηξείεο πνπ ελνπνηνχληαη ή

ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Σηηο ζεκεηψζεηο παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζην κεηνρηθφ ηνπο

θεθάιαην θαη ηελ έδξα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ. (α) Οη εηαηξείεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015

αιιά δελ είραλ ελνπνηεζεί ή ινγηζηηθνπνηεζεί κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, είλαη: (i) ε Γηεζλήο Κηεκαηηθή Α.Δ., ε νπνία

απνθηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2015, (ii) ε Grivalia Hospitality S.A., ε νπνία ηδξχζεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 2015, (iii) ε Grivalia New Europe S.A., ε νπνία ηδξχζεθε ηνλ

Ινχιην ηνπ 2015 θαη (iv) ε Global Φξεκαηνδνηήζεηο Δπελδεχζεσλ Α.Δ. ε νπνία απνηειεί ζπγγελή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ κεηά ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ

Οκίινπ ζηελ εηαηξεία ηνλ Γεθέκβξην 2015. (β) Τελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 νη εηαηξείεο νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

είλαη: (i) ε Κάξληιηλθ Α.Δ., ε νπνία πσιήζεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015, (ii) ε Global Γηαρείξηζε Κεθαιαίσλ Α.Δ.Π.Δ.Υ., ε νπνία ξεπζηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην

ηνπ 2015, (iii) ε Byzantium Finance Plc ε νπνία ξεπζηνπνηήζεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 2015 θαη (iv) ε T Credit A.E. ε νπνία ζπγρσλεχηεθε κε ηελ Eurobank Ergasias

Leasing A.E. ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015. Οη εηαηξείεο νη νπνίεο δελ ελνπνηνχληαη ή ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ

2015, θπξίσο ιφγσ κε ζεκαληηθφηεηαο, αλαθέξνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο 27 θαη 32 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.

4. Τελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, εθθξεκνχζαλ επίδηθεο ππνζέζεηο έλαληη ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ, γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε € 56 εθ. θαη € 66

εθ. αληίζηνηρα. Η έθβαζε ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ, δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ.

5. Η Τξάπεδα έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο έσο θαη ηε ρξήζε 2009, δελ έρεη ειεγρζεί γηα ηε ρξήζε 2010 θαη έρεη ιάβεη θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ

απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ηεο ρσξίο δηαηχπσζε επηθχιαμεο γηα ηηο ρξήζεηο 2011-2014 ζχκθσλα κε ην άξζξν 65α ηνπ Νφκνπ 4174/2013 φπσο ηζρχεη (ζε

αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνγελέζηεξνπ άξζξνπ 82 ηνπ Νφκνπ 2238/1994). Σχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, ηελ Υπνπξγηθή Απφθαζε

1159/2011 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2013 ζεσξείηαη πεξαησκέλνο. Η

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 15 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ.

6. Τελ 22 Γεθεκβξίνπ 2015, ν Όκηινο αλαθνίλσζε ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο κε ηελ Fairfax Financial Holdings Limited γηα ηελ πψιεζε ηνπ 80% ηεο ζπκκεηνρήο

ηνπ ζηελ Eurolife ERB Insurance Group Αλψλπκνο Δηαηξεία Σπκκεηνρψλ (ε «Σπλαιιαγή»), ελψ ε Eurobank ζα δηαηεξήζεη πνζνζηφ 20%. Σπλεπψο, απφ

εθείλε ηελ εκεξνκελία, νη αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο θαηερφκελεο πξνο πψιεζε. Η νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2016 (ζεκείσζε 17 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ).

7. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ήηαλ ζηελ Τξάπεδα 9.087 (31 Γεθεκβξίνπ 2014: 9.053) θαη ζηνλ Όκηιν

17.309, εθ ησλ νπνίσλ 990 ήηαλ νη εξγαδφκελνη ησλ ζπγαηξηθψλ ζηελ Οπθξαλία θαη ησλ ζπγαηξηθψλ κε αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (31 Γεθεκβξίνπ 2014:

18.184, εθ ησλ νπνίσλ 1.096 ήηαλ νη εξγαδφκελνη ησλ ζπγαηξηθψλ ζηελ Οπθξαλία θαη ησλ ζπγαηξηθψλ κε αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο).

8. Ο αξηζκφο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ θαηείραλ νη ζπγαηξηθέο θαη νη ζπγγελείο εηαηξείεο ηεο Τξάπεδαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ήηαλ 881.893 κε αμία θηήζεο €

917 ρηι.

9. Οη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ κε ζπλδεφκελα κέξε, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ κε ηα βαζηθά κέιε ηεο Γηνίθεζεο («ΒΜΓ») έρνπλ σο εμήο: απαηηήζεηο € 7,9 εθ.,

ππνρξεψζεηο € 8,7 εθ., έμνδα € 0,22 εθ. θαη έζνδα € 0,11 εθ. Οη ζπλαιιαγέο ηεο Τξάπεδαο κε ζπλδεφκελα κέξε, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ κε ηα ΒΜΓ, έρνπλ σο

εμήο: απαηηήζεηο € 4.758 εθ., ππνρξεψζεηο € 3.562 εθ., δνζείζεο εγγπήζεηο € 936 εθ., έμνδα € 230 εθ., έζνδα € 535 εθ., ελψ θέξδε € 252 εθ. πνπ πξνέθπςαλ

απφ ηελ επαλαγνξά πβξηδηθψλ ηίηισλ θαη € 3 εθ. πνπ αθνξνχζαλ ζε έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, αλαγλσξίζηεθαλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Οη

ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ κε ηα ΒΜΓ έρνπλ σο εμήο: ακνηβέο € 8,3 εθ., απαηηήζεηο € 6,8 εθ., ππνρξεψζεηο € 5,3 εθ., ιεθζείζεο εγγπήζεηο € 0,10 εθ., έμνδα €

0,05 εθ. θαη έζνδα € 0,12 εθ. Οη ζπλαιιαγέο ηεο Τξάπεδαο κε ηα ΒΜΓ έρνπλ σο εμήο: ακνηβέο € 6,3 εθ., απαηηήζεηο € 6,6 εθ., ππνρξεψζεηο € 2,2 εθ.,

ιεθζείζεο εγγπήζεηο € 0,10 εθ., έμνδα € 0,02 εθ. θαη έζνδα € 0,06 εθ. (ζεκεηψζεηο 44 θαη 48 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ,

αληίζηνηρα).

10. Τελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Οκίινπ απφ ην Δπξσζχζηεκα αλήιζε ζε € 25,3 δηο, εθ ησλ νπνίσλ € 20 δηο αθνξνχζαλ ζε

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ELA.

11. Σην πιαίζην ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Διιάδα ην 2015 νη νπνίεο επεξέαζαλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ, ε

Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα (ΔΚΤ) δηεμήγαγε κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε (ΣΑ) ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ, κε ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηελ

θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλδπαζηηθή επίδξαζε ηνπ Διέγρνπ ηεο Πνηφηεηαο ησλ Σηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ (AQR) θαη ηεο Άζθεζεο

Πξνζνκνίσζεο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ (ST), γηα ηελ ηξηεηή πεξίνδν (2015-2017) κε βάζε δχν ζελάξηα (ην βαζηθφ θαη ην δπζκελέο). Τελ 31 Οθησβξίνπ 2015, ε

ΔΚΤ αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ΣΑ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ην θεθαιαηαθφ έιιεηκκα ηνπ Οκίινπ ππφ ην βαζηθφ θαη ην δπζκελέο ζελάξην αλεξρφηαλ ζε €

339 εθ. θαη € 2.122 εθ., αληίζηνηρα. Τελ 13 Ννεκβξίνπ 2015, ν Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο ηεο ΔΚΤ αλαγλψξηζε δξάζε θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο € 83 εθ.

πνπ κπνξνχζε λα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ κείσζε ηνπ θεθαιαηαθνχ ειιείκκαηνο ηεο Τξάπεδαο.

12. Τελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, αμηνινγψληαο ηελ επάξθεηα ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο απφ δάλεηα θαη απαηηήζεηο πειαηψλ, ν Όκηινο έιαβε ππφςε ηα

πξναλαθεξζέληα απνηειέζκαηα ηνπ Διέγρνπ ηεο Πνηφηεηαο ησλ Σηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ (AQR) ηνπ 2015 θαη ησλ ππνθείκελσλ παξαδνρψλ, ε επίπησζε ησλ

νπνίσλ θαιχθζεθε ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2015, ζηνλ θαηάιιειν βαζκφ, απφ ηελ ππάξρνπζα πνιηηηθή απνκείσζεο ηνπ Οκίινπ θαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ

αλαζεσξεκέλσλ εθηηκήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε, κεηαμχ άιισλ, νη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα. Σπλεπψο, γηα ηελ ρξήζε πνπ

έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ε Τξάπεδα θαη ν Όκηινο αλαγλψξηζαλ δεκηά απνκείσζεο ηνπ δαλεηαθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ € 2.398 εθ. θαη € 2.665 εθ.,

αληίζηνηρα (ζεκεηψζεηο 23 θαη 25 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ, αληίζηνηρα).

13. Τελ 3 Ννεκβξίνπ 2015, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Τξάπεδαο απνθάζηζε ηε ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2015 γηα ηελ

έγθξηζε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ (ΑΜΚ) έσο θαη € 2.122 εθ. Η αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο

ζε ζεζκηθνχο θαη άιινπο εηδηθνχο επελδπηέο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, κέζσ δηαδηθαζίαο βηβιίνπ πξνζθνξψλ (Πξνζθνξά πξνο Θεζκηθνχο Δπελδπηέο),

κε παξαίηεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ησλ ππαξρφλησλ θαηφρσλ θνηλψλ θαη πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο Τξάπεδαο. Σε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΑΜΚ, ηελ 29

Οθησβξίνπ 2015, ε Τξάπεδα απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ζηνηρείσλ παζεηηθνχ (Liability Management Exercise-LME), γηα ηε δεκφζηα

πξνζθνξά € 877 εθ. (νλνκαζηηθή αμία) πθηζηάκελσλ κε εμαζθαιηζκέλσλ ηίηισλ θχξηαο νθεηιήο (senior securities), πξνλνκηνχρσλ ηίηισλ (Tier I securities) θαη

ηίηισλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (Tier II securities) πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ βηβιίνπ πξνζθνξψλ, ην

Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Τξάπεδαο φξηζε ηελ ηηκή δηάζεζεο ζηα € 0,01 αλά λέα κεηνρή ή € 1,00 κεηά ηε ζπλέλσζε ησλ ηφηε πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ηεο (reverse

split) κε αλαινγία 100 πξνο 1. Αθνινχζσο, ηελ 23 Ννεκβξίνπ 2015, ζε ζπλέρεηα ηεο νινθιήξσζεο ηεο ΑΜΚ πνζνχ € 2.039 εθ., ε Τξάπεδα αλαθνίλσζε φηη νη

ζπλνιηθά 2.038.920.000 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο πνπ εθδφζεθαλ δπλάκεη ηεο ΑΜΚ ηεο θαηαλεκήζεθαλ σο εμήο: (α) 1.621.150.153 απφ ηηο λέεο

κεηνρέο θαηαλεκήζεθαλ ζηνπο εηδηθνχο επελδπηέο, ζεζκηθνχο θαη ινηπνχο επελδπηέο πνπ εθπιήξσλαλ νξηζκέλα θξηηήξηα, θαη (β) 417.769.847 απφ ηηο λέεο

κεηνρέο θαηαλεκήζεθαλ ζε επελδπηέο ησλ νπνίσλ νη ηίηινη έγηλαλ απνδεθηνί ηειηθψο πξνο εμαγνξά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο

ζηνηρείσλ παζεηηθνχ. Τελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ν ζπληειεζηήο κέζσλ θεθαιαίνπ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο θαηεγνξίαο 1 ηνπ Οκίινπ (Common Equity Tier 1 ratio),

αλήιζε ζε 17% (ζεκεηψζεηο 6, 36, 39, 41, θαη 48 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ).

14. Σε ζπλέρεηα ηεο νινθιήξσζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο ΑΜΚ, ην πνζνζηφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ πνπ θαηείρε ην ΤΦΣ κεηψζεθε απφ

35,41% ζε 2,38%. Δπηπιένλ, ηελ 4 Γεθεκβξίνπ 2015 ε Τξάπεδα ππέγξαςε κία λέα ζχκβαζε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κε ην ΤΦΣ, ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηελ

πξνεγνχκελε ζχκβαζε πνπ είρε ππνγξαθεί ηελ 26 Απγνχζηνπ 2014. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο φξνπο ηεο αλαζεσξεκέλεο ζχκβαζεο πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο,

ην ΤΦΣ ζεσξείηαη φηη ζπλερίδεη λα αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηελ Τξάπεδα (ζεκεηψζεηο 44 θαη 48 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ,

αληίζηνηρα).

15. Τελ 1 Μαξηίνπ 2016, νινθιεξψζεθε ε απφθηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Καηαζηήκαηνο Βνπιγαξίαο ηεο Alpha Bank απφ ηε ζπγαηξηθή

ηξάπεδα ηεο Eurobank ζηε Βνπιγαξία, Eurobank Bulgaria AD, κεηά ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο (ζεκείσζε 47 ησλ νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ).

16. Τν ζέκα έκθαζεο ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, αλαθέξεηαη ζηηο νπζηψδεηο αβεβαηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πθηζηάκελεο

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα (ζεκείσζε 2 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Τξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ).
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