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Αθήνα, 4 Νοεµβρίου, 2004  
 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2004 
 
 

• Καθαρά κέρδη +44% σε €273 εκ.  
• Επιτάχυνση του ρυθµού αύξησης των χορηγήσεων +26,5%1 
• ∆είκτης Κόστους / Εσόδων στο 48,6%  
• ROE στο 18,7% 

 
 
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ενίσχυσε κατά το Γ’ τρίµηνο του 2004 την ήδη σηµαντική 
θέση της στην αγορά, µε την επέκταση των εργασιών της σε όλους τους τοµείς και την 
περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσµάτων. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη 
µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας το διάστηµα αυτό διαµορφώθηκαν σε €94 εκ., 
έναντι €74 εκ. το αντίστοιχο τρίµηνο του 2003. Η επίδοση αυτή, σε συνέχεια των θετικών 
αποτελεσµάτων από την αρχή της χρονιάς, οδήγησε στο εννεάµηνο στην αύξηση των Καθαρών 
Κερδών µετά από Φόρους και ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας κατά 43,6% σε €273 εκ. και στην 
επακόλουθο βελτίωση όλων των χρηµατοοικονοµικών δεικτών του Οµίλου. 

 
                                                           
1 σε συγκρίσιµη βάση, δηλαδή προσθέτοντας στα δηµοσιευµένα µεγέθη του εννεαµήνου 2004 το χαρτοφυλάκιο 
στεγαστικών δανείων ύψους €722 εκ. που τιτλοποιήθηκε, και στο εννεάµηνο 2003 τα υπόλοιπα ύψους €263εκ. της 
Βουλγαρικής Post Bank η οποία ενοποιείται πλήρως από 31.12.2003  
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Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο ρυθµός αύξησης των Χορηγήσεων ο οποίος διαµορφώθηκε σε 
26,5%2 σε επίπεδο Οµίλου και 25,2% στην Ελλάδα έναντι αύξησης της συνολικής 
χρηµατοδότησης κατά  16%3 στην αγορά. Τα δάνεια προς νοικοκυριά, που περιλαµβάνουν τα 
καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενισχύθηκαν κατά 40,7% και ανήλθαν σε €9,1 δισ. Οι 
χορηγήσεις προς επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση 17,1% σε ετήσια βάση και 
διαµορφώθηκαν σε € 11,3 δισ.  
 
Βελτίωση παρουσίασε και η ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Ο συνολικός δείκτης των µη 
εξυπηρετουµένων δανείων µειώθηκε σε 2,9% στα τέλη Σεπτεµβρίου, από 3,3% στις αρχές του 
2004. Τα οργανικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια διαµορφώθηκαν σε 2,4% στα τέλη 
Σεπτεµβρίου, έναντι 2,8% στα τέλη του 2003.  
 
Οι καταθέσεις παρουσίασαν σηµαντική αύξηση 13,8% το εννεάµηνο του 2004 σε €16,2 δισ 
έναντι αύξησης κατά 10,2% για την αγορά.4. Συµπεριλαµβανοµένων των repos, οι Συνολικές 
Καταθέσεις  αυξήθηκαν κατά 12,1% σε €18,5 δισ. Η επιτυχής διάθεση καινοτόµων επενδυτικών 
προϊόντων στους πελάτες της Τράπεζας και η πρώτη θέση στη διαχείριση κεφαλαίων οδήγησαν 
σε περαιτέρω ενίσχυση των Συνολικών υπό ∆ιαχείριση Κεφαλαίων κατά 17% σε €27,9 δισ.  
 
Ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας διαµορφώθηκε σε 11,6% στα τέλη 
Σεπτεµβρίου 2004, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τα εποπτικά κεφάλαια πρώτης διαβάθµισης 
Tier-I ανήλθε σε 9,7%. 
 
Η ισχυρή θέση και η συνεχής ανάπτυξη εργασιών της Eurobank στην Τραπεζική Ιδιωτών, τη 
∆ιαχείριση Περιουσίας, τη Χρηµατοδότηση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, την Επενδυτική 
Τραπεζική, τις Χρηµατιστηριακές Εργασίες και το Private Banking είχαν ως τελικό αποτέλεσµα 
την αύξηση των Συνολικών Εσόδων της Τράπεζας κατά 23,2% στο εννεάµηνο του 2004 σε 
€1,099 εκ. Από αυτά, το 93% είναι έσοδα από Τόκους και Προµήθειες.  
 
Ειδικότερα: 
 
 Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους αυξήθηκαν κατά 19,6% σε €751 εκ. Το Γ΄ τρίµηνο τα 
Καθαρά Έσοδα από Τόκους διαµορφώθηκαν σε €265 εκ., υψηλότερα κατά 5,2% από το 
Β΄ τρίµηνο του 2004 και 13,1% από το Α’ τρίµηνο. Το Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 
(καθαρά έσοδα από τόκους προς µέσο σύνολο ενεργητικού) διατηρήθηκε άνω του 3%, 
αντανακλώντας  την αποδοτική  σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και την 
αποτελεσµατική διαχείριση του συνόλου του Ενεργητικού.  

 
 Τα Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες αυξήθηκαν κατά 23% σε €268 εκ. 
ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης των ∆ραστηριοτήτων ∆ικτύου, των πωλήσεων Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων και ∆ιαχείρισης Περιουσίας (+109% σε ετήσια βάση το εννεάµηνο 2004) 
και των Κεφαλαιαγορών. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Intertrust θα ενισχύσει τα 
έσοδα από αµοιβές και προµήθειες από το ∆΄ τρίµηνο του 2004 και µετά και θα 
δυναµώσει περαιτέρω την 1η θέση που ήδη κατέχει ο Όµιλος στη ∆ιαχείριση 
Περιουσίας. 

 

                                                           
2 σε συγκρίσιµη βάση, δηλαδή προσθέτοντας στα δηµοσιευµένα µεγέθη του εννεαµήνου 2004 το χαρτοφυλάκιο 
στεγαστικών δανείων ύψους €722 εκ. που τιτλοποιήθηκε, και στο εννεάµηνο 2003 τα υπόλοιπα της Βουλγαρικής 
Post Bank 
3 µε βάση τα στοιχεία της ΤτΕ Αυγούστου 2004 
4 µε βάση τα στοιχεία της ΤτΕ Αυγούστου 2004 
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Τα Οργανικά Έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προµήθειες) σηµείωσαν άνοδο κατά 
20,4% σε €1,019 εκ., ενώ τα µη οργανικά έσοδα (από χρηµατοοικονοµικές πράξεις, µερίσµατα 
και λοιπά) ενισχύθηκαν επίσης σηµαντικά και διαµορφώθηκαν συνολικά σε €80 εκ., από €46 εκ. 
το εννεάµηνο 2003.  
 
Οι Λειτουργικές ∆απάνες για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα το εννεάµηνο 2004 αυξήθηκαν 
κατά  2,3% και 4,1% σε συγκρίσιµη βάση5, ενώ σε επίπεδο Οµίλου η αύξηση διαµορφώθηκε σε 
8,6% δεδοµένου ότι η βουλγαρική Post Bank ενοποιείται πλήρως από τα τέλη του 2003. Η 
δυναµική αύξηση των εσόδων και η συγκράτηση των δαπανών είχε ως αποτέλεσµα ο ∆είκτης 
Κόστους προς Έσοδα να διαµορφωθεί σε 48,6% σε ενοποιηµένο επίπεδο, ενώ για τις 
δραστηριότητες στην Ελλάδα µειώθηκε σε 46% το εννεάµηνο 2004. Το ποσοστό αυτό είναι από 
τα χαµηλότερα για Ευρωπαϊκή τράπεζα και φανερώνει την υψηλή αποτελεσµατικότητα της 
EFG Eurobank Ergasias. 
 
Tα Οργανικά Κέρδη (οργανικά έσοδα µείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) 
αυξήθηκαν επίσης εντυπωσιακά κατά 34,1% και ανήλθαν σε €326 εκ. το εννεάµηνο του 2004. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα οργανικά κέρδη παρουσιάζουν συνεχή αύξηση τα επτά τελευταία 
τρίµηνα και ανήλθαν σε € 123 εκ. κατά το Γ΄ τρίµηνο του 2004. 
 
Ως αποτέλεσµα της αύξησης των Καθαρών Κερδών µετά από Φόρους και ∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας κατά 43,6% σε €273 εκ., η αποδοτικότητα του µέσου Ενεργητικού ανήλθε σε 
1,3% το εννεάµηνο 2004, ενώ η αποδοτικότητα των µέσων Ιδίων Κεφαλαίων βελτιώθηκε σε 
18,7%. Η αποδοτικότητα των απαιτουµένων εποπτικών κεφαλαίων που αντιστοιχούν σε δείκτη 
κεφαλαιακής επάρκειας Tier1 8% ανήλθε σε  22,5%. 
  

Η ισχυρή λειτουργική επίδοση της Τράπεζας το εννεάµηνο του 2004  είχε ως αποτέλεσµα την  
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη διανοµή προµερίσµατος €0,30 ανά µετοχή έναντι 
του µερίσµατος για τη χρήση 2004, βάσει των καθαρών κερδών της Τράπεζας κατά την περίοδο 
1.1.2004-30.9.2004.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 προσαρµόζοντας τις αποσβέσεις για όλο το 2003 µε βάση τις αλλαγές στους συντελεστές που εφαρµόστηκαν το 
∆΄ Τρίµηνο του 2003 
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Χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεων (€ εκ.) * Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003 ∆% 9Μ 04
Καταναλωτικά ∆άνεια 5,034 3,587 40.4%
Στεγαστικά ∆άνεια 4,014 2,846 41.0%
∆άνεια προς Νοικοκυριά 9,048 6,432 40.7%
∆άνεια προς µικρές επιχειρήσεις 2,789 2,012 38.7%
∆άνεια προς Μεσαίες Επιχειρήσεις 4,728 3,889 21.6%
∆άνεια προς Μεγάλες Επιχειρήσεις 3,813 3,775 1.0%
Χορηγήσεις προς Επιχειρήσεις 11,330 9,675 17.1%
Σύνολο Χορηγήσεων 20,378 16,107 26.5%
* σε συγκρίσιµη βάση: Προσθέτοντας στο εννεάµηνο 2003 τα υπόλοιπα της Post Bank
και στο Εννεάµηνο 2004 δάνεια ύψους € 722 εκ. που τιτλοποιήθηκαν

Κεφάλαια Υπό ∆ιαχείρηση (€ εκ.) Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003 ∆% 9Μ 04
Καταθέσεις και µερίδια Α/Κ διαχ. ∆ιαθεσίµων 19,635 17,750 10.6%
Λοιπά Αµοιβαία Κεφάλαια 3,007 2,426 23.9%
Λοιπά Επενδυτικά Προϊόντα 5,223 3,644 43.3%
Συνολικά Κεφάλαια Υπό ∆ιαχείριση 27,865 23,820 17.0%

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως (€ εκ.) Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003 ∆% 9Μ 04 Γ΄ Τρ. 04 Β΄ Τρ. 04 ∆% Τριµηνο
Καθαρά Έσοδα από Τόκους 750.5 627.7 19.6% 265.0 252.0 5.2%
Καθαρά Έσοδα από Προµήθειες 268.0 218.0 23.0% 88.0 96.0 -8.7%
Βασικά Οργανικά Έσοδα 1,018.5 845.7 20.4% 352.0 348.0 1.3%
Λοιπά Έσοδα 80.3 46.0 74.5% 19.0 31.0 -38.3%
Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα 1,098.8 891.7 23.2% 371.0 379.0 -1.9%
∆απάνες Προσωπικού 282.2 249.8 13.0% 93.6 96.6 -3.1%
Λοιπά Έξοδα ∆ιοικήσεως 176.5 164.6 7.2% 60.2 58.4 3.1%
Αποσβέσεις 75.0 77.1 -2.6% 25.2 25.0 0.7%
Συνολικές Λειτουργικές ∆απάνες 533.8 491.5 8.6% 179.0 180.0 -0.6%
Προβλέψεις 158.3 110.7 42.9% 50.0 63.0 -20.6%
Οργανικά Κέρδη 326.4 243.4 34.1% 123.0 105.0 18.0%
Έκτακτα Αποτελέσµατα 11.3 11.9 -5.1% 3.0 4.0 -33.7%
Κέρδη προ φόρων 395.4 277.6 42.5% 139.0 131.0 6.3%
Φόροι 114.8 82.7 38.8% 42.0 39.0 7.6%
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 7.6 4.8 60.0% 4.0 2.0 100.0%
Καθαρά Κέρδη 273.0 190.1 43.6% 94.0 91.0 3.8%
Βασικά Οργανικά Έσοδα = Καθαρά Έσοδα από Τόκους + Καθαρά Έσοδα από Προµήθειες
Οργανικά Κέρδη = Βασικά Οργανικά Έσοδα - λειτουργικές δαπάνες - προβλέψεις

Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες (€ εκ.) Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003 ∆% 9Μ 04
∆ραστηριότητες Χορηγήσεων 88.9 87.8 1.2%
Αµοιβαία Κεφάλαια και κεφάλαια υπό διαχείριση 60.2 28.8 109.2%
Αγορές Κεφαλαίου 31.4 31.7 -1.1%
∆ραστηριότητες ∆ικτύου & Λοιπές Υπηρεσίες 87.5 69.7 25.7%
Σύνολο 268.0 218.0 23.0%

Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003
∆είκτης Κόστους προς Έσοδα 48.6% 55.1%
Μη εξυπηρετούµενα δάνεια προς συνολικά (%) 2.9% 3.5%
∆είκτης Κάλυψης µη εξυπηρετουµένων δανείων 90.7% 80.3%
Προβλέψεις προς δάνεια (%) 1.1% 1.0%
Tier1 Ratio 9.7% 11.6%
∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 11.6% 11.6%
ROA 1.3% 1.0%
ROE 18.7% 13.3%
Κέρδη ανά Μετοχή ετησιοποιηµένα (€) 1.18 0.83


