30 Αυγούστου 2018

Οικονομικά Στοιχεία Β΄ Τριμήνου 2018
 Καθαρά Κέρδη1 €55εκ. το Β΄ τρίμηνο και €113εκ. το Α΄ εξάμηνο 2018
 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 6,3% το Β΄ τρίμηνο και 1,3%
το Α΄ εξάμηνο 2018
 Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 3,4% στην Ελλάδα και 2,0% στον Όμιλο
έναντι του Α΄ εξαμήνου 2017
 Καθαρά κέρδη1 από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό αυξημένα κατά 19,4% το
Β΄ τρίμηνο (€40εκ.) και 13,3% το Α΄ εξάμηνο 2018 (€73εκ.)
 Αρνητικός σχηματισμός νέων NPEs κατά €199εκ.
 Μείωση των NPEs κατά €0,6δισ. το Β΄ τρίμηνο και €1,1δισ. το Α΄ εξάμηνο 2018
 Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 55,9%
 Μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 110μ.β. έναντι
του A΄ τριμήνου 2018 και 440μ.β. σε ετήσια βάση σε 40,7%
 Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα κατά €0,9δισ. το Β΄ τρίμηνο και €2,2δισ. το Α΄
εξάμηνο 2018
 Μείωση τρέχουσας χρηματοδότησης ELA κατά €6,1δισ. από το τέλος 2017 σε
€1,8δισ.
 Δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 14,8% και συνολικής επάρκειας
17,4%
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Πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα μετά φόρων.
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«Η Eurobank συνέχισε τις θετικές επιδόσεις και στο δεύτερο τρίμηνο του 2018, με κεντρικά χαρακτηριστικά τη
συνεχιζόμενη κερδοφορία, την αύξηση των προ προβλέψεων κερδών και των θετικών αποτελεσμάτων στη
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) σύμφωνα με τον ετήσιο στόχο της.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €113εκ. στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα οργανικά, προ προβλέψεων κέρδη
αυξήθηκαν κατά 6,3% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2018, κυρίως χάρη στην αύξηση των εσόδων από
αμοιβές και προμήθειες και κατά 1,3% σε ετήσια βάση. Οι διεθνείς δραστηριότητες συνέχισαν να συμβάλλουν
σημαντικά στα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου, με την κερδοφορία τους να αυξάνεται σχεδόν κατά 20% σε
ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή το σχέδιο περιορισμού του λειτουργικού κόστους οδήγησε σε χαμηλότερες
δαπάνες κατά 2% στο εξάμηνο (3,4% για την Ελλάδα). Ο σχηματισμός νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(NPE) παρέμεινε αρνητικός και ο δείκτης των NPEs μετά την πτώση κατά 70 μονάδες βάσης που είχε
καταγράψει στο πρώτο τρίμηνο του 2018, υποχώρησε περαιτέρω κατά 110 μονάδες βάσης στο δεύτερο
τρίμηνο του 2018 σε 40,7%. Οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώθηκαν περαιτέρω καθώς καταγράφεται
επιστροφή καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ η χρηματοδότηση μέσω του ELA έχει μειωθεί δραστικά από
€6,1δισ. στο τέλος του 2017, στα €1,8δισ. ευρώ σήμερα.
Οι επιχειρηματικές μας προτεραιότητες παραμένουν αμετάβλητες: Πρώτον, η σταδιακή μείωση των NPEs, που
θα οδηγήσει σε δείκτη των NPEs περίπου στο 15% μέχρι το τέλος του 2021. Επιπλέον στοχεύουμε, στη
σταδιακή αύξηση των χορηγήσεων κυρίως των επιχειρηματικών δανείων και των δανείων προς μικρομεσαίες
επιχειρήσεις καθώς οι προσδοκόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης θα πρέπει να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη, υγιή,
ζήτηση και στην παροχή των καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσω της
συνεχιζόμενης επένδυσης στην τεχνολογία.
Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος στήριξης είναι ορόσημο αλλά και πρόκληση για την ελληνική
οικονομία. Έχοντας επωμιστεί την επώδυνη δημοσιονομική προσαρμογή, η Ελλάδα οδεύει τώρα προς το να
ανακτήσει την αξιοπιστία της αλλά και την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές σε ένα ομιχλώδες διεθνές
περιβάλλον. Για να επιτευχθούν οι απαραίτητοι ρυθμοί ανάπτυξης, απαιτούνται μαζικές επενδύσεις για πολλά
χρόνια. Ένα καθαρό σήμα ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δεσμεύονται, να υλοποιήσουν εντός
χρονοδιαγράμματος τον οδικό χάρτη που έχει συμφωνηθεί, χωρίς οπισθοχωρήσεις, και να δεχθούν την
ιδιοκτησία της μεταρρυθμιστικής ατζέντας, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για να μετατραπεί το υφιστάμενο
ενδιαφέρον για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σε συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, στα οποία η Eurobank
μπορεί και είναι πρόθυμη να συμβάλλει.»

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος
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Ανάλυση Αποτελεσμάτων Β΄ Τριμήνου 2018

Θετικά αποτελέσματα κατέγραψε η Eurobank το Β΄ τρίμηνο 2018, καθώς
Καθαρά Κέρδη 2
(€εκ.)

τα καθαρά κέρδη2 διαμορφώθηκαν σε €55εκ., έναντι €57εκ. το Α΄

(€εκ.)

τρίμηνο 2018. Σε επίπεδο εξαμήνου, τα καθαρά κέρδη2 αυξήθηκαν σε

61
53

57

€113εκ., από €71εκ. το Α΄ εξάμηνο 2017. Πιο αναλυτικά:
55

-

37

Tα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία
βάση σε €356εκ., ενώ υποχώρησαν κατά 1,5% σε επίπεδο εξαμήνου
σε €711εκ.

Β΄τριμ. Γ΄τριμ. Δ΄τριμ. A΄τριμ. B΄τριμ.
2017
2017
2017 2018
2018

-

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρήθηκε στο 2,51% σε
τριμηνιαία βάση, ενώ αυξήθηκε σε 2,50% το Α΄ εξάμηνο 2018, από
2,32% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οργανικά Κέρδη προ Προβ λέψεων
(€εκ.)

213

208

-

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά
15,3% το Β΄ τρίμηνο (€74εκ.) και 5,5% το Α΄ εξάμηνο 2018 (€138εκ.)

217
200

213

λόγω υψηλότερων εσόδων από τις δραστηριότητες του Δικτύου και τη
Διαχείριση Περιουσίας. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
αντιστοιχούν σε 52 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το
Β΄ τρίμηνο 2018.
-

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,6% το Β΄ τρίμηνο σε €430εκ.,
ενώ διατηρήθηκαν σταθερά σε €849εκ. το Α΄ εξάμηνο 2018.

Β΄τριμ. Γ΄τριμ. Δ΄τριμ. A΄τριμ. B΄τριμ.
2017
2017
2017
2018
2018

-

Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 2,1% σε τριμηνιαία βάση σε
€461εκ., ενώ υποχώρησαν κατά 1,3% σε €913εκ. σε επίπεδο

Νέα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα
(NPEs, €εκ.)

εξαμήνου, λόγω χαμηλότερων μη οργανικών εσόδων.
-

-111

-194

-210

Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,0% σε ετήσια βάση και
διαμορφώθηκαν σε €436εκ., ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά

-199

3,4% την ίδια περίοδο. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επίπεδο

-311

Ομίλου παρέμεινε κάτω του 50% και διαμορφώθηκε σε 47,1% το Β΄
τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
-

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 6,3% το Β΄
τρίμηνο (€213εκ.) και 1,3% το Α΄ εξάμηνο 2018 (€413εκ). Τα

B΄τριμ. Γ΄τριμ. Δ΄τριμ. Α΄τριμ. B΄τριμ.
2017
2017
2017 2018
2018

συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,9% σε
τριμηνιαία βάση (€244εκ.), ενώ υποχώρησαν ελαφρώς κατά 0,6% σε
ετήσια βάση (€477εκ.).
-

Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(NPE formation) παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος (-€199εκ.) το Β΄
τρίμηνο 2018, με το δείκτη των NPEs να μειώνεται κατά 110 μονάδες
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Πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα μετά φόρων.
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βάσης έναντι του Α΄ τριμήνου 2018 σε 40,7% του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,6δισ. το Α΄
τρίμηνο 2018 και €1,1δισ. το Α΄ εξάμηνο 2018. Η κάλυψη των NPEs
από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 55,9%.

Καθαρά Κέρδη Εξωτερικού 3
(€εκ.)

-

€169εκ. το Β΄ τρίμηνο 2018 και αντιστοιχούσαν σε 188 μονάδες

40

37
32

33

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε
βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

33

-

Οι

δραστηριότητες

στο

εξωτερικό

παρέμειναν

σταθερά

κερδοφόρες, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 19,4% το Β΄
3

τρίμηνο (€40εκ.) και 13,3% το Α΄ εξάμηνο 2018 (€73εκ.).
B΄τριμ. Γ΄τριμ. Δ΄τριμ. Α΄τριμ. Β΄τριμ.
2017
2017
2017
2018
2018

-

O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1)
διαμορφώθηκε σε 14,8% επί του σταθμισμένου ενεργητικού και ο
συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 17,4%. Με την
πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης CET1

Χρηματοδότηση EL A
(€δισ.)

διαμορφώνεται σε 11,9%.
-

Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA
ανέρχεται σε €1,8δισ. και είναι χαμηλότερη κατά €6,1δισ. έναντι του

11,9

Δεκεμβρίου 2017.
7,9

-

Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €0,9δισ. το Β΄
τρίμηνο και €2,2δισ. το Α΄ εξάμηνο 2018. Σε επίπεδο Ομίλου, οι

1,8
2016

2017

17/8/2018

καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1,1δισ. και €2,6δισ. αντίστοιχα. Οι
χορηγήσεις

(προ

προβλέψεων,

διαγραφών,

συναλλαγματικών

διαφορών και πωλήσεων) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €33εκ. την ίδια
περίοδο. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε
99,3%, από 102,2% το Α΄ τρίμηνο 2018.
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Α Οικονομικά Στοιχεία Eurobank
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Β΄ Τρίμηνο
2018

Α΄ Τρίμηνο
2018

Μεταβολή

Α΄ Εξάμηνο
2018

Α΄ Εξάμηνο
2017

Μεταβολή

Καθαρά Έσοδα από Τόκους

€356εκ.

€355εκ.

0,3%

€711εκ.

€721εκ.

(1,5%)

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών

€74εκ.

€64εκ.

15,3%

€138εκ.

€131εκ.

5,5%

Λειτουργικά Έσοδα

€461εκ.

€452εκ.

2,1%

€913εκ.

€924εκ.

(1,3%)

Λειτουργικά Έξοδα

€217εκ.

€219εκ.

(0,8%)

€436εκ.

€445εκ.

(2,0%)

Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων

€213εκ.

€200εκ.

6,3%

€413εκ.

€407εκ.

1,3%

Κέρδη προ Προβλέψεων

€244εκ.

€233εκ.

4,9%

€477εκ.

€479εκ.

(0,6%)

Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους

€169εκ.

€167εκ.

1,3%

€337εκ.

€366εκ.

(8,2%)

Καθαρά Κέρδη πριν από μη
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες και
Έκτακτα Αποτελέσματα

€55εκ.

€57εκ.

(3,1%)

€113εκ.

€71εκ.

58,5%

Καθαρά Κέρδη μετά από μη
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες και
Έκτακτα Αποτελέσματα

€1εκ.

€35εκ.

(96,8%)

€36εκ.

€76εκ.

(53,3%)

Στοιχεία Ισολογισμού

Β΄ Τρίμηνο 2018

Α΄ Τρίμηνο 2018

Καταναλωτικά Δάνεια

€5.048εκ.

€5.202εκ.

Στεγαστικά Δάνεια

€16.423εκ.

€16.512εκ.

Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις

€6.899εκ.

€6.952εκ.

Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις

€18.305εκ.

€18.297εκ.

Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων)

€46,760εκ.

€47.046εκ.

Σύνολο Καταθέσεων

€36.388εκ.

€35.260εκ.

Σύνολο Ενεργητικού

€56.789εκ.

€58.512εκ.

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Β΄ Τρίμηνο 2018

Α΄ Τρίμηνο 2018

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου

2,51%

2,51%

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα

47,1%

48,5%

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs)

40,7%

41,8%

Σωρευτικές προβλέψεις προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

55,9%

56,1%

Προβλέψεις προς Δάνεια

1,88%

1,86%

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET1)

14,8%

15,1%

Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια (CAD)

17,4%

17,8%
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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 έσοδα/έξοδα της υπό εξέταση
περιόδου.

Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI): 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 (PPI): Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και εξόδων
αναδιάρθρωσης όπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου.

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (NIM): Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση,
προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο αριθμητικός μέσος
όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού δραστηριοτήτων προς πώληση, στο
τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου).

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

Κόστος Κινδύνου (Cost of Risk): Ο λόγος των προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια
και απαιτήσεις πελατών της υπό εξέταση περιόδου σε ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των
δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) (ο
αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό
εξέταση περιόδου και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου.

Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από
πελάτες, προ προβλέψεων, που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) σε καθυστέρηση άνω
των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων) στο
αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Προβλέψεις προς Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Ο λόγος των συσσωρευμένων
προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών, περιλαμβανομένων και των
προβλέψεων για δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού) προς τα
δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, προ προβλέψεων, που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised
cost) σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Νέα Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των δανείων
και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost)
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σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της υπό εξέταση περιόδου με εξαίρεση την επίπτωση από τις διαγραφές
δανείων, τις πωλήσεις και λοιπές μεταβολές.

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 άνω 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. Τα
NPEs, όπως αναφέρονται στο παρόν, αφορούν τα δάνεια (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται στο
αποσβέσιμο κόστος, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται διαφορετικά.

Δείκτης NPEs: Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος
(amortised cost) προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες, προ προβλέψεων, που
επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Προβλέψεις προς NPEs: Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια
και απαιτήσεις πελατών περιλαμβανομένων και των προβλέψεων για δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον
πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού)προς το σύνολο των NPEs που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο
κόστος (amortised cost) στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.

Σχηματισμός νέων NPEs: Καθαρή αύξηση/μείωση των NPEs που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος
(amortised cost) της υπό εξέταση περιόδου εξαιρούμενης της επίπτωσης των διαγραφών, των πωλήσεων και
λοιπών μεταβολών.

Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες που επιμετρώνται
στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος της υπό εξέταση
περιόδου.

Σταθμισμένο ενεργητικό (Risk Weighted Assets - RWAs): 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 τους Κανονισμoύς (EE) Αρ.575/2013 και Αρ.2395/2017 με την εφαρμογή των σχετικών
μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου
ενεργητικού(RWAs).

Κεφάλαια Κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Πλήρης εφαρμογή): Ο λόγος των κεφαλαίων κοινών
μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζονται από τους κανονισμούς (ΕΕ) Αρ. 575/2013 και Αρ. 2395/2017 χωρίς
την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (RWAs).
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά σε εκατ. ευρώ
30 Ιουν 2018
31 Δεκ 2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες
Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες
Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα πάγια στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Στοιχεία ενεργητικού δραστηριοτήτων προς πώληση
Σύνολο ενεργητικού

1.857
2.187
1.794
36.206
6.906
339
317
168
4.889
2.126
56.789

1.524
2.123
1.878
37.108
7.605
390
277
152
4.859
1.929
2.184
60.029

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Υποχρεώσεις προς πελάτες
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις δραστηριοτήτων προς πώληση
Σύνολο υποχρεώσεων

5.050
5.403
1.832
36.388
2.306
748
51.727

9.994
3.997
1.853
33.843
549
684
1.959
52.879

655
4.365
5.020
42
0
5.062

655
5.499
950
7.104
43
3
7.150

56.789

60.029

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο - κοινές μετοχές
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον
Μετοχικό κεφάλαιο - προνομιούχες μετοχές
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας
Προνομιούχοι τίτλοι
Δικαιώματα τρίτων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά σε εκατ. ευρώ
1 Ιαν1 Ιαν30 Ιουν 2018
30 Ιουν 2017
Καθαρά έσοδα από τόκους
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες
Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες
Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών
Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Λειτουργικά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων
και εξόδων αναδιάρθρωσης

711
133
5
11
46
7
913

721
125
6
30
41
1
924

(436)

(445)

477

479

(337)
(4)
(44)
27
119

(366)
(18)
(2)
3
96

Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

(37)
82

(26)
70

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

(46)

17

36

87

0

11

36

76

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών
Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις
Έξοδα αναδιάρθρωσης
Αναλογία κερδών από επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες
Κέρδη προ φόρου

Καθαρά κέρδη
Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε τρίτους
Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους
Σημειώσεις:

1. Η συγκριτική πληροφόρηση στην κατάσταση ενοποιημένων αποτελεσμάτων έχει αναπροσαρμοστεί με την παρουσίαση των
δραστηριοτήτων προς πώληση στη Ρουμανία ως μη συνεχιζόμενων.
2. Η Οικονομική Έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στις 31
Αυγούστου 2018.

