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 Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και 

δανείων προς καταθέσεις 103,4%.   

 

 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 14,4% έναντι του Α΄ τριμήνου 2014 σε 

€222εκ.  

 

 Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 10,7% σε συγκρίσιμη βάση το Α΄ εξάμηνο 2014.  

 

 Μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα κατά 50% σε τριμηνιαία 

βάση, το χαμηλότερο επίπεδο από το Δ΄ τρίμηνο του 2008. 

 

 Αύξηση των συσσωρευμένων προβλέψεων του ισολογισμού σε €8,4δισ. και του δείκτη κάλυψης των 

δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών σε 51,1%. 

 

 Καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα -€186εκ., έναντι -€189εκ. το Α΄ τρίμηνο 2014.   

 

 Πώληση του 13,5% της Eurobank Properties έναντι €119εκ. σε τιμή άνω της λογιστικής αξίας. 

  

 

«Η ποιοτική βελτίωση στα αποτελέσματα της Eurobank για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 επιβεβαιώνει ότι ο 

στρατηγικός σχεδιασμός για την αναμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζας εφαρμόζεται 

αποτελεσματικά και ήδη αποδίδει καρπούς.  

 

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις μειώθηκε περαιτέρω στο 103% και ο σχηματισμός νέων δανείων σε 

καθυστέρηση συρρικνώθηκε κατά 50% στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο. Τα κέρδη προ προβλέψεων 

αυξήθηκαν σημαντικά, τα έσοδα από προμήθειες και τόκους ανέκαμψαν και οι δαπάνες ήταν μειωμένες πάνω 

από 10% σε ετήσια βάση.  

 

Οι βελτιούμενες προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και η ανάκτηση της  εμπιστοσύνης των επενδυτών, 

διαμόρφωσαν τις κατάλληλες συνθήκες για μια σειρά πρωτοβουλιών, όπως η επιστροφή μας στις διεθνείς 

αγορές ομολόγων για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας και η πώληση μεριδίου μας στην Eurobank 

Properties.  

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 διαμορφώθηκε στο 17,8% και είναι ο υψηλότερος στην Ελλάδα. Τα 

παραπάνω δεδομένα σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη μας επιτρέπουν να 

αισιοδοξούμε για το άμεσο μέλλον.» 

 

 Χρήστος Μεγάλου – Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Β΄ Τριμήνου 2014 
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Η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της Eurobank συνεχίστηκε για 

ακόμα ένα τρίμηνο και αποτυπώθηκε στην αύξηση των κερδών προ 

προβλέψεων σε €222εκ., από €194εκ. το Α΄ τρίμηνο  2014 και €95εκ. το Β΄ 

τρίμηνο 2013. Καθοριστική για τη θετική αυτή εξέλιξη ήταν η ανάκαμψη των 

εσόδων από τόκους και προμήθειες, η αύξηση των λοιπών εσόδων και η   

συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους. Πιο αναλυτικά: 

  

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,2% σε τριμηνιαία βάση 

και ανήλθαν σε €375εκ. το Β΄ τρίμηνο 2014, έναντι €367εκ. το Α΄ τρίμηνο 

του ίδιου έτους, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αποκλιμάκωσης του 

κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα και της μείωσης του κόστους 

χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους 

αυξήθηκαν στην Ελλάδα κατά 1,9% σε €274εκ. και στο εξωτερικό κατά 3,0% 

σε €102εκ. Παράλληλα, αυξήθηκε και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σε 

2,0%, από 1,9% το Α΄ τρίμηνο 2014.   

 

Τα συνολικά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες κατέγραψαν και αυτά 

σημαντική αύξηση κατά 8,3% στο Β΄ τρίμηνο σε €70εκ., κυρίως λόγω της 

βελτίωσης των εσόδων από τη διαχείριση περιουσίας, τις εργασίες από τις 

κεφαλαιαγορές και των εσόδων  από μισθώματα και λοιπές εργασίες του 

δικτύου καταστημάτων. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 

αντιστοιχούσαν σε 0,37% του ενεργητικού το Β΄ τρίμηνο 2014, έναντι 0,34% 

το Α΄ τρίμηνο. 

 

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες ενισχύθηκαν 

κατά 3,1% σε €445εκ. το Β΄ τρίμηνο 2014, από €432εκ. το Α΄ τρίμηνο του 

ίδιου έτους. Τα λοιπά έσοδα κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 52,9% σε 

€45εκ., ως αποτέλεσμα της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ομολόγων και 

μετοχών.  

 

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,3% και διαμορφώθηκαν σε €490εκ. 

την ίδια περίοδο, από €461εκ. το Α΄ τρίμηνο 2014. Τα έσοδα από τις 

εργασίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν σε €354εκ., από €327εκ. το Α΄ τρίμηνο, 

συνεισφέροντας κατά 72,3% στα συνολικά έσοδα, ενώ τα έσοδα από τις 

δραστηριότητες στο εξωτερικό κατέγραψαν μικρή αύξηση κατά 1,3% σε 

€136εκ. το ίδιο διάστημα.  

 

Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν περίπου στα επίπεδα του 

Α΄ τριμήνου 2014 (€268εκ.), ενώ σε ετήσια συγκρίσιμη βάση υποχώρησαν 

κατά 10,7%. Ειδικότερα, το Α΄ εξάμηνο 2014 οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 

12,4% στην Ελλάδα σε €396εκ. και κατά 5,6% στο εξωτερικό σε €138εκ. 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
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Περαιτέρω βελτίωση παρουσίασε επίσης και ο δείκτης κόστους προς έσοδα, 

ο οποίος μειώθηκε σε 54,6% το Β΄ τρίμηνο 2014, από 71,7% το αντίστοιχο 

τρίμηνο 2013. 

 

Οι προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν σε €455εκ. το Β΄ 

τρίμηνο 2014, από €479εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχύοντας τις 

συσσωρευμένες προβλέψεις του ισολογισμού σε €8,4δισ. Ως αποτέλεσμα, η 

κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκε κατά 

80 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 51,1% στο 

τέλος του Β΄ τριμήνου 2014.  

 

Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών σημείωσαν σημαντική 

υποχώρηση κατά 50,1% στην Ελλάδα σε €299εκ., από €599εκ. το Α΄ 

τρίμηνο 2014, απόρροια των πρωτοβουλιών που λαμβάνει η Τράπεζα για τη 

διαχείριση των δανείων αυτών. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 

ημερών περιλαμβανομένων και των δανείων του εξωτερικού μειώθηκαν σε 

€382εκ., από €681εκ. το Α΄ τρίμηνο 2014, που αποτελεί το χαμηλότερο 

επίπεδο από το Δ΄ τρίμηνο  2008. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση 

άνω των 90 ημερών ανήλθαν στο 31,8% του χαρτοφυλακίου, από 30,9% 

στο τέλος Μαρτίου 2014. 

 

Οι χορηγήσεις προς πελάτες (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 

€51,8δισ, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις να ανέρχονται σε €26,1δισ. και τα 

δάνεια προς νοικοκυριά σε €25,6δισ.  

 

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €1,4δισ. και διαμορφώθηκαν σε 

€41,9δισ., από €40,5δισ. το Α΄ τρίμηνο 2014. Ο λόγος των δανείων προς 

καταθέσεις μειώθηκε περαιτέρω σε 103,4%, έναντι 109,3% στο τέλος 

Μαρτίου 2014.  

 

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα υποχώρησε κατά 36,2% 

(€5,9δισ.) από το Α΄ τρίμηνο έως σήμερα. 

 

Κατά το Β΄ τρίμηνο 2014, η Τράπεζα συνέχισε την υλοποίηση του 

προγράμματος αναδιάρθρωσης, το οποίο έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες 

ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Στα πλαίσια αυτά, προχώρησε στην 

πώληση του 13,5% της Eurobank Properties έναντι €119εκ., ενώ τον 

Αύγουστο ήρθε σε συμφωνία για την πώληση των δραστηριοτήτων της στην 

Ουκρανία. Λαμβανομένων υπόψη των ενεργειών αυτών, τα κεφάλαια 

κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1 – Basel III) ανήλθαν σε €6,5δισ. 

ή 17,8% επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος του Β΄ τριμήνου 2014.  

 

Το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε -€186εκ., έναντι -

€189εκ. το Α΄ τρίμηνο 2014.   
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Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
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Β΄ Τριμ. 

2013 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους €375εκ. €367εκ. 2,2% €386εκ. €320εκ. €294εκ. 

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών  €70εκ. €65εκ. 8,3% €70εκ. €69εκ. €66εκ. 

Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα €490εκ. €461εκ. 6,3% €484εκ. €404εκ. €335εκ. 

Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες €268εκ. €267εκ. 0,4% €306εκ. €253εκ. €240εκ. 

Κέρδη προ Προβλέψεων €222εκ. €194εκ. 14,4% €178εκ. €151εκ. €95εκ. 

Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €455εκ. €479εκ. -5,1% €647εκ. €417εκ. €419εκ. 

Καθαρό Αποτέλεσμα πριν από έκτακτα αποτελέσματα -€186εκ. -€189εκ.  -€338εκ. -€205εκ. -€243εκ. 

Καθαρό Αποτέλεσμα μετά από έκτακτα αποτελέσματα -€301εκ. -€207εκ.  -€913εκ. -€285εκ. -€331εκ. 

 

 

Στοιχεία Ισολογισμού  Β΄ Τριμ. 2014 Α΄ Τριμ. 2014 

Καταναλωτικά Δάνεια €6.983εκ. €7.132εκ. 

Στεγαστικά Δάνεια €18.597εκ. €18.682εκ. 

Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €7.263εκ. €7.309εκ. 

Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €18.883εκ. €19.260εκ. 

Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €51.785εκ. €52.442εκ. 

Σύνολο Καταθέσεων  €41.926εκ. €40.525εκ. 

Σύνολο Ενεργητικού €74.773εκ. €75.995εκ. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 H Ουκρανία λογίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση από το Α΄ τρίμηνο 2014. Τα προηγούμενα τρίμηνα έχουν αναθεωρηθεί 
αντιστοίχως για λόγους συγκρισιμότητας. 
2
 Περιλαμβάνει το ΤΤ και την Proton για 3 μήνες. 

3 Περιλαμβάνει το ΤΤ και την Proton για 1 μήνα. 
4 Pro-forma για την πώληση των δραστηριοτήτων στην Ουκρανία.  
5 Pro-forma για την αύξηση κεφαλαίου €2.864εκ. που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2014.  

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  
 

Β΄ Τριμ. 2014 Α΄ Τριμ. 2014 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 
 
 

2,00% 1,93% 

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 
 
 

54,6% 57,9% 

Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 31,8% 30,9% 

Δείκτης Κάλυψης  Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 
 
 

51,1% 50,3% 

Προβλέψεις προς Δάνεια  
 

4,15% 4,29% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,8%
4
 17,7%

5
 

Α  Οικονομικά Στοιχεία Eurobank 



30 Ιουν 2014 31 ∆εκ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες 2.098 1.986

2.472 2.567

328 375

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 1.675 1.264

43.357 45.610

17.036 18.716

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 743 770

Επενδύσεις σε ακίνητα 871 728

Άυλα πάγια στοιχεία 249 266

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 3.322 3.063

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.277 2.241

Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση 345 -                  

Σύνολο ενεργητικού 74.773 77.586

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

10.596 16.907

Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 10.057 10.192

2.003 1.558

Υποχρεώσεις προς πελάτες 41.926 41.535

920 789

Λοιπές υποχρεώσεις 1.900 2.082

Υποχρεώσεις που συνδέονται µε στοιχεία ενεργητικού προς πώληση 217 -                  

Σύνολο υποχρεώσεων 67.619 73.063

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο - κοινές µετοχές 4.412 1.641

 1.060  1.574

Μετοχικό κεφάλαιο - προνοµιούχες µετοχές 950 950

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας 6.422 4.165

Προνοµιούχοι τίτλοι 77 77

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπά αποθεµατικά

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Προνοµιούχοι τίτλοι 77 77

∆ικαιώµατα τρίτων 655 281

 7.154  4.523

74.773 77.586

1 Ιαν- 1 Ιαν-

30 Ιουν 2014 30 Ιουν 2013

Καθαρά έσοδα από τόκους  743  564

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες  95  94

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες  17  17

Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες  22  18

Έσοδα από µερίσµατα  2  2

 13 (41)              

Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους  55  31

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα  4 (15)

Λειτουργικά έσοδα  951  670

Λειτουργικά έξοδα (535) (480)

Λειτουργικά κέρδη προ αποµειώσεων και έκτακτων αποτελεσµάτων  416  190

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις (934) (837)            

Λοιπές ζηµιές αποµείωσης (64)               46

Λοιπά έκτακτα αποτελέσµατα  92 (80)              

Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες  0 (1)                

(490) (682)

Φόρος εισοδήµατος  137  174

Έκτακτες προσαρµογές φόρου 82  579

(271)  71

(227)            (21)

(498)  50

 10  6

(508)  44

Σηµείωση:

Η κατάσταση ενοποιηµένων αποτελεσµάτων του πρώτου εξαµήνου 2014 περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα του οµίλου του 

Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και της Νέας Proton Bank, τα οποία ενσωµατώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις 

του oµίλου Eurobank από τη 1 Σεπτεµβρίου 2013 και εφεξής.

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές)

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) που αναλογούν σε τρίτους

Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

του oµίλου Eurobank από τη 1 Σεπτεµβρίου 2013 και εφεξής.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014


