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 Καθαρά Κέρδη
2
 €61εκ. το Γ΄ τρίμηνο και €132εκ. το εννεάμηνο 2017 

 
 

 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 2,4% έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 και 
κατά 7,9% έναντι του εννεαμήνου 2016  

 

 

 Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 2,0% το εννεάμηνο 2017 
 

 

 Καθαρά κέρδη
2 από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό €32εκ. το Γ΄ τρίμηνο και €97εκ. 

το εννεάμηνο 2017 
 

 

 Νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) σε αρνητικό έδαφος για 4
ο
 συνεχόμενο 

τρίμηνο (-€111εκ.) 
 

 

 Μείωση των NPEs κατά €1,0δισ. το εννεάμηνο 2017   
 
 

 Πώληση €1,5δισ. καταναλωτικών μη εξυπηρετούμενων δανείων το Δ΄ τρίμηνο 2017 
 

 
 Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα κατά €0,7δισ. το Γ΄ τρίμηνο και €1,0δισ. το εννεάμηνο 

2017  
 

 

 Μείωση τρέχουσας χρηματοδότησης ELA κατά €5,0δισ. από τα υψηλά του 2017 
 
 

 Έκδοση €500εκ. καλυμμένων ομολογιών συνολικής απόδοσης κάτω του 3% 
 

 

 Δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 14,6%
3
, αυξημένος κατά 80 μονάδες βάσης 

έναντι του 2016  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 
Οι δραστηριότητες στη Ρουμανία λογίζονται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. Όλα τα προηγούμενα τρίμηνα έχουν αναθεωρηθεί ανάλογα. 

2
 Πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα. 

3 
Με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, Pro-forma για την πώληση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία. 

Οικονομικά Στοιχεία Γ΄ Τριμήνου 2017 
1 
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«Η προοπτική θετικών ρυθμών ανάπτυξης, η βελτιούμενη  πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, η ομαλή 
ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης και η διαφαινόμενη επίτευξη των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα 
για το 2017, αποτελούν τους καταλύτες διαμόρφωσης θετικότερων προσδοκιών. Οι θετικές κρίσεις που 
διατυπώνονται από σειρά σημαντικών διεθνών παραγόντων για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 
επιβεβαιώνουν ότι έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας της χώρας, εξέλιξη που 
πρέπει να αξιοποιηθεί.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν σαφή δείγματα ανάκαμψης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Αυτή 
η πορεία βελτίωσης πρέπει να συνεχιστεί για να διαμορφωθούν συνθήκες διατηρήσιμης αναπτυξιακής 
τροχιάς. Η συνεπής εφαρμογή των συμφωνιών με τους εταίρους, η διασφάλιση της δημοσιονομικής 
σταθερότητας, η διαμόρφωση φιλικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα, η φορολογική ελάφρυνση, η 
σταδιακή μείωση των επιτοκίων και η υλοποίηση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, τη 
δημόσια διοίκηση και το θεσμικό πλαίσιο, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για να μετουσιωθεί το ενδιαφέρον 
σε επενδύσεις και ισχυρή ανάπτυξη. 
 
Το καλύτερο κλίμα και οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις ελληνικές τράπεζες στην υλοποίηση του 
φιλόδοξου σχεδίου μείωσης του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων, για το οποίο έχουν δεσμευθεί 
έναντι των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, καθώς και στην αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας. Η 
λύση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της ρευστότητας που κληροδότησε η μακρά 
κρίση είναι το κλειδί για τη δυνατότητά μας να χρηματοδοτήσουμε αποτελεσματικά την πραγματική οικονομία. 
Η Eurobank, προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις σημαντικές προκλήσεις, εστιάζει σε αυτή την 
κατεύθυνση και τα αποτελέσματα του τριμήνου αποδεικνύουν ότι οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς σε 
όλους τους τομείς.» 
 
                    Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος Δ.Σ.   

 

«Προτεραιότητα για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 αποτελεί η συνεπής και εντός χρονοδιαγραμμάτων 
εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού μας. Στο πλαίσιο αυτό σημαντικά ορόσημα έχουν ολοκληρωθεί ή 
βαίνουν προς υλοποίηση. Ήδη βρισκόμαστε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την πώληση της 
ρουμανικής θυγατρικής μας Bancpost, τελευταία από τις δεσμεύσεις του επιχειρησιακού σχεδίου που είχε 
συμφωνηθεί και εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. Με την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών και την 
έκδοση ομολόγων Tier II υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που προσμετρώνται στα συνολικά εποπτικά 
κεφάλαια, καλύπτονται οι εποπτικές απαιτήσεις, όπως θα ισχύσουν από το νέο έτος. Παράλληλα, μηδενίσαμε 
τη χρήση εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ, κλείνοντας τον κύκλο της στήριξης από το Δημόσιο.  
 
Στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, προχωρήσαμε στην πώληση πακέτου καταναλωτικών δανείων 
ύψους €1,5 δις στην εταιρεία Intrum, μετά από επιτυχή διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, με την αντίστοιχη 
θετική επίδραση στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Τέλος, η έκδοση καλυμμένων ομολογιών 
ύψους €500 εκ. σηματοδότησε την επιστροφή στις διεθνείς χρηματαγορές, για πρώτη φορά μετά το 2014, 
βελτιώνοντας τη ρευστότητα, κάτι που αντανακλά και η μείωση της χρήσης του ELA. 
 

Κατά το Γ΄ τρίμηνο, η Eurobank παρέμεινε σε τροχιά οργανικής κερδοφορίας με κέρδη €61 εκ. ή €132εκ. για 
το 9μηνο. Τα βασικά εποπτικά κεφάλαια αυξήθηκαν οργανικά κατά 80 μ.β. από την αρχή του έτους. 
Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των καταθέσεων κατά  €1 δις σε επίπεδο Ομίλου, όπως και o συνεχιζόμενος 
αρνητικός σχηματισμός νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για τέταρτο συνεχές τρίμηνο και η 
συνεπακόλουθη μείωση του συνολικού αποθέματος η οποία για το σύνολο του 2017 θα ξεπεράσει το στόχο 
με τον οποίο είχαμε δεσμευτεί στις εποπτικές αρχές. 

Με βάση τα παραπάνω, είμαστε πεπεισμένοι ότι το 2017 θα είναι έτος επίτευξης όλων των λειτουργικών και 
στρατηγικών στόχων της Τραπέζης.» 

                                           

                                                            Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος 
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Σε θετική τροχιά κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Eurobank το Γ΄ τρίμηνο 

2017, καθώς τα καθαρά κέρδη πριν από τις μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα ανήλθαν σε €61εκ., από 

€37εκ. το Β΄ τρίμηνο 2017. Ειδικότερα: 

 

Tα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 1,3% το Γ΄ τρίμηνο 

2017 και ανήλθαν σε €369εκ., κυρίως λόγω της μείωσης της 

χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα και της χρήσης εγγυήσεων του 

Πυλώνα ΙΙ. Σε επίπεδο εννεαμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους 

παρέμειναν σταθερά σε €1,1δισ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου 

βελτιώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 σε 

2,46%.  

 

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διατηρήθηκαν στα 

επίπεδα του Β΄ τριμήνου 2017 (€67εκ.), ενώ ήταν αυξημένα κατά 17,8% 

στο εννεάμηνο 2017, λόγω χαμηλότερων δαπανών για τη χρήση 

εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ. 

 

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,2% το Γ΄ τρίμηνο σε €436εκ. και 

κατά 2,5% το εννεάμηνο σε €1,3δισ. Τα  λοιπά έσοδα υποχώρησαν από 

€34εκ. το Β΄ τρίμηνο 2017 σε €28εκ. το Γ΄ τρίμηνο, με αποτέλεσμα τα 

συνολικά έσοδα να παραμείνουν αμετάβλητα έναντι του  Β΄ τριμήνου 

2017 σε €464εκ.  

 

Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,0% το εννεάμηνο 2017 σε 

€668εκ., ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 2,7% και διαμορφώθηκαν 

σε €534εκ. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε κατά 12 μονάδες 

βάσης σε ετήσια βάση σε 48,1%.  

 

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 2,4% έναντι του 

Β΄ τριμήνου 2017 σε €213εκ. και κατά 7,9% έναντι του εννεαμήνου 2016 

σε €620εκ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν 

ελαφρώς κατά 0,7% το Γ΄ τρίμηνο και κατά 1,5% το εννεάμηνο 2017.   

 

Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ήταν αρνητικά για 

τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε -€111εκ. Ο δείκτης 

των NPEs μειώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και 

διαμορφώθηκε σε 44,7% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του 

Γ΄ τριμήνου 2017, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,4δισ. το Γ΄ 

τρίμηνο και €1,0δισ. το εννεάμηνο 2017. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση 

άνω των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 69,4% έναντι του Β΄ τριμήνου 2017 

και διαμορφώθηκαν σε €26εκ. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Γ΄ Τριμήνου 2017 

 

Οργανικά Έσοδα  

(€εκ.)  

426 433 421 431 436

Γ΄τριμ.

2016

Δ΄τριμ.

2016

Α΄τριμ.

2017

B΄τριμ.

2017

Γ΄τριμ.

2017

Λειτουργικά Έξοδα   
(€εκ.) 

224 221 222 223 223

Γ΄τριμ.

2016

Δ΄τριμ.

2016

A΄τριμ.

2017

B΄τριμ.

2017

Γ΄τριμ.

2017

Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων  
(€εκ.) 

202
212

199
208 213

Γ΄τριμ.

2016

Δ΄τριμ.

2016

A΄τριμ.

2017

B΄τριμ.

2017

Γ΄τριμ.

2017

Νέα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα 

(NPEs, €εκ.)  

150

-106
-71

-194

-111

Γτριμ.

2016

Δ΄τριμ.

2016

A΄τριμ.

2017

B΄τριμ.

2017

Γ΄τριμ.

2017
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προβλέψεις αυξήθηκε κατά 50 μονάδες βάσης το Γ΄ τρίμηνο και ανήλθε σε 

51,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, ενώ οι προβλέψεις έναντι 

πιστωτικών κινδύνων του Γ΄τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €178εκ., 

δηλαδή ποσοστό 1,90% επί των μέσων χορηγήσεων.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με την 

Intrum Justitia AB για την πώληση €1,5δισ. μη εξυπηρετούµενων 

καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις συνολικού  οφειλόµενου  

κεφαλαίου  ύψους  €1,5δισ., εκ των οποίων €0,6δισ. εµφανίζονται  στον  

ισολογισµό. Η  πώληση  αποτελεί  µέρος  του  πλάνου  της  Eurobank  για 

τη  µείωση  των  NPEs  το  2017  και  ολοκληρώθηκε εντός του Δ΄ 

τριµήνου 2017. Η  πώληση  είναι  ουδέτερη  για  την Τράπεζα τόσο σε 

όρους χρηµατοοικονοµικού αποτελέσµατος όσο και επίπτωσης στα 

εποπτικά κεφάλαια.  

   

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με 

τα καθαρά κέρδη πριν από έκτακτα αποτελέσματα και μη συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες να ανέρχονται σε €32εκ. το Γ΄ τρίμηνο και €97εκ. το 

εννεάμηνο 2017.  

 

O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) 

διαμορφώθηκε σε 15,1%
4
 επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος 

Σεπτεμβρίου 2017. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας 

ΙΙΙ, ο ανωτέρω δείκτης διαμορφώνεται σε 14,6%
5
 και έχει αυξηθεί κατά 80 

μονάδες βάσης έναντι του 2016, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας διαμορφώνεται σε 17,2%
4
.  

 

Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA υποχώρησε από 

€11,2δισ. στο τέλος Ιουνίου σε €9,0δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου και 

€7,5δισ. στις 8 Νοεμβρίου και είναι μειωμένη κατά €5,0δισ. από τα υψηλά 

του 2017. Παράλληλα, η Τράπεζα ολοκλήρωσε πρόσφατα με  επιτυχία  

την  έκδοση  καλυμμένων  ομολόγων  ύψους  €500εκ., τριετούς διάρκειας 

με απόδοση κάτω του 3%, ενώ μηδένισε τη χρηματοδότηση μέσω της 

χρήσης των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ) στα τέλη 

Οκτωβρίου.  

 

Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €0,7δισ. το Γ΄ 

τρίμηνο και €1,0δισ. το εννεάμηνο 2017. Οι χορηγήσεις (προ 

προβλέψεων,διαγραφών και συναλλαγματικών διαφορών) παρέμειναν στα 

επίπεδα του Β΄τριμήνου. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις 

βελτιώθηκε σε 112,0% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, έναντι 116,4% στο 

τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους.  

                                                           
4 Pro-forma για τη μετατροπή €950εκ. προνομιούχων μετοχών σε ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και για την πώληση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία. 
5 Pro-forma για την πώληση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία. 

Καθαρά Κέρδη Εξωτερικού   
(προ εκτάκτων αποτελεσμάτων ,  €εκ.)  

26
29

27

37

32

Γ΄τριμ.

2016

Δ΄τριμ.

2016

A΄τριμ.

2017

B΄τριμ.

2017

Γ΄τριμ.

2017

Χρηματοδότηση ELA 

(€δισ .) 

11.9 12.2
11.2

9.0

13.1

Γ΄τριμ.

2016

Δ΄τριμ.

2016

A΄τριμ.

2017

B΄τριμ.

2017

Γ΄τριμ.

2017
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Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

6
 

 
Γ΄ Τριμ. 2017 

 

 
Β΄ Τριμ. 2017 

 
Μεταβολή 

 
Α΄ Τριμ. 2017 

 

 
Δ΄ Τριμ. 2016 

 

 
Γ΄ Τριμ. 2016 

 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους €369εκ. €364εκ. 1,3% €357εκ. €367εκ. €366εκ. 

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών  €67εκ. €67εκ. 0,5% €64εκ. €66εκ. €60εκ. 

Λειτουργικά Έσοδα €464εκ. €465εκ. -0,4% €459εκ. €487εκ. €456εκ. 

Λειτουργικά Έξοδα €223εκ. €223εκ. 0,1% €222εκ. €221εκ. €224εκ. 

Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων  €213εκ. €208εκ. 2,4% €199εκ. €212εκ. €202εκ. 

Κέρδη προ Προβλέψεων  €240εκ. €242εκ. -0,7% €237εκ. €266εκ. €232εκ. 

Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €178εκ. €182εκ. -2,4% €184εκ. €182εκ. €186εκ. 

Καθαρά Κέρδη πριν από μη 
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες και 
Έκτακτα Αποτελέσματα 

€61εκ. €37εκ. 64,1% €34εκ. €117εκ. €28εκ. 

Καθαρά Κέρδη μετά από μη 
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες και 
Έκτακτα Αποτελέσματα 

-€15εκ. €40εκ.  €37εκ. €38εκ. €85εκ. 

 

 

Στοιχεία Ισολογισμού 
6
 Γ΄ Τριμ. 2017 

 
Β΄ Τριμ. 2017 

Καταναλωτικά Δάνεια €5.953εκ. €5.897εκ. 

Στεγαστικά Δάνεια €16.716εκ. €17.019εκ. 

Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €6.966εκ. €7.034εκ. 

Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €18.680εκ. €18.780εκ. 

Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €48.343εκ. €48.758εκ. 

Σύνολο Καταθέσεων  €33.201εκ. €32.253εκ. 

Σύνολο Ενεργητικού €60.800εκ. €64.015εκ. 

 

 

                                                           
6 Οι δραστηριότητες στη Ρουμανία λογίζονται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. Όλα τα προηγούμενα τρίμηνα έχουν αναθεωρηθεί ανάλογα. 
7 Pro-forma για τη μετατροπή €950εκ. προνομιούχων μετοχών σε ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης και την πώληση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία. 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 
6
 

 
Γ΄ Τριμ. 2017 

 
Β΄ Τριμ. 2017 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 
 
 

2,46% 2,35% 

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 
 
 

48,1% 47,9% 

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) 44,7% 45,1% 

Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 35,2% 35,3% 

Δείκτης Κάλυψης Μη εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 51,6% 51,1% 

Δείκτης Κάλυψης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 
 
 

65,5% 65,2% 

Προβλέψεις προς Δάνεια  
 

1,90% 1,95% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET1) 15,1%
7
 17,4% 

Α  Οικονομικά Στοιχεία Eurobank 
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Ορολογία 
 
 

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και 

προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου. 

 

Έσοδα από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες: Το σύνολο των εσόδων από μερίσματα, αποτελέσματα 

χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους και λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα 

της υπό εξέταση περιόδου. 

 

Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων: Το άθροισμα των καθαρών εσόδων από τόκους και καθαρών εσόδων 

από αμοιβές και προμήθειες μείον τα λειτουργικά έξοδα της  υπό εξέταση περιόδου. 

 

Κέρδη προ προβλέψεων: Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων και εξόδων αναδιάρθρωσης όπως 

γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου. 

 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου: Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, προς το 

μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού στο τέλος της 

υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος του προηγούμενου έτους). 

 

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα. 

 

Δείκτης Προβλέψεων (ζημιές) προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (μετά από προβλέψεις): Ο λόγος των 

προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση περιόδου σε 

ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες μετά από 

προβλέψεις (ο αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες μετά από προβλέψεις στο 

τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος του προηγούμενου έτους). 

 

Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από 

πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (προ προβλέψεων)  προς το σύνολο των δανείων και 

απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων), στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. 

 

Νέα Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των δανείων 

και απαιτήσεων από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της υπό εξέταση περιόδου με εξαίρεση την 

επίπτωση από τις διαγραφές δανείων, τις πωλήσεις και λοιπές μεταβολές. 

 

Δείκτης Κάλυψης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Ο λόγος των συσσωρευμένων 

προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες προς τα δάνεια και 

απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. 
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Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs): Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Τραπεζών (ΕΑΤ) - European Banking Authority (EBA) -  στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνονται 

δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και δάνεια αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή δάνεια  τα οποία 

θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, παρόλο που είτε είναι ενήμερα, είτε είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, 

καθώς υπάρχουν ενδείξεις για δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης. 

 

Δείκτης NPEs: Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύνολο των ανοιγμάτων (προ 

προβλέψεων) στο τέλος της περιόδου αναφοράς. 

 

Δείκτης κάλυψης NPEs: Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των NPEs στο τέλος 

της περιόδου αναφοράς. 

 

Σχηματισμός νέων NPEs: Καθαρή μεταβολή των NPEs εξαιρούμενης της επίπτωσης των διαγραφών, των 

πωλήσεων και λοιπών μεταβολών. 

 

Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (μετά από 

προβλέψεις) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.  

 

Σταθμισμένο ενεργητικό: Είναι το σύνολο του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού του Ομίλου, 

σταθμισμένα με βάση τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 575/2013, 

λαμβάνοντας υπόψη τον πιστωτικό, λειτουργικό και το κίνδυνο αγοράς.  

 

Κεφάλαια κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1, 

όπως ορίζονται με τον κανονισμό (EE) Αρ.575/2013, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk 

Weighted Assets - RWA).  

 

Κεφάλαια Κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Πλήρης εφαρμογή): Κεφάλαια κοινών μετοχών της 

κατηγορίας 1, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό 575/2013 χωρίς την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών 

διατάξεων δια το σύνολο σταθμισμένου έναντι κινδύνου στοιχείων ενεργητικού. 



30 Σεπ 2017 31 Δεκ 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 1.254 1.477

2.275 2.759

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 1.747 1.980

37.192 39.058

8.774 12.463

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 392 638

Επενδύσεις σε ακίνητα 330 905

Άυλα πάγια στοιχεία 139 145

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.905 4.945

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.907 2.023

Στοιχεία ενεργητικού δραστηριοτήτων προς πώληση 1.885 -                 

Σύνολο ενεργητικού 60.800 66.393

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 11.080 13.906

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 4.914 7.780

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 1.974 2.441

Υποχρεώσεις προς πελάτες 33.201 34.031

Λοιπές υποχρεώσεις 740 880

Υποχρεώσεις δραστηριοτήτων προς πώληση 1.998 -                 

Σύνολο υποχρεώσεων 53.907 59.038

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο - κοινές μετοχές 655 655

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον  5.242  5.067

Μετοχικό κεφάλαιο - προνομιούχες μετοχές 950 950

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας 6.847 6.672

Προνομιούχοι τίτλοι 43 43

Δικαιώματα τρίτων 3 640

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  6.893  7.355

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 60.800 66.393

1 Ιαν- 1 Ιαν-

30 Σεπ 2017 30 Σεπ 2016

Καθαρά έσοδα από τόκους  1.091  1.088

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες  190  158

Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες  7  9

 47 (3)

Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους  63  85

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) (10)  76

Λειτουργικά έσοδα  1.388  1.413

Λειτουργικά έξοδα (668) (682)

Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων 

και εξόδων αναδιάρθρωσης  720  731

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις (544) (559)

Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις (26)             (18)             

Έξοδα αναδιάρθρωσης (3) (47)

Αναλογία κερδών/(ζημιών) από επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες  4 (2)

 151  105

Φόρος εισοδήματος (21) (23)

Προσαρμογές φόρου -                  31

 130  113

(58)  93

 72  206

 11  14

 61  192

Σημειώσεις:

2. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

της Τράπεζας στις 17 Νοεμβρίου 2017.

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Καθαρά κέρδη

Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε τρίτους

Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους

Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρου

1. Τον Σεπτέμβριο 2017, οι δραστηριότητες προς πώληση στη Ρουμανία (Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing 

IFN S.A.) καθώς και του υπo-ομίλου Grivalia (έως Ιούνιο 2017) έχουν παρουσιαστεί ως μη συνεχιζόμενες. Η συγκριτική πληροφόρηση 

της κατάστασης αποτελεσμάτων έχει αναπροσαρμοστεί αντίστοιχα.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
Αρ. Γ.Ε.ΜH.: 000223001000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 


