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Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006  

 

 

 
 

• ∆υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε €501εκ. έναντι στόχου €450εκ. 
• ∆ιανοµή Μερίσµατος €0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές 
• Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,5% και Κεφαλαίων υπό ∆ιαχείριση κατά 22,6%  
• Στόχος για µέση ετήσια αύξηση καθαρών κερδών τουλάχιστον 20% το 2006-2008  
• Στόχος για Καθαρά Κέρδη τουλάχιστον €615 το 2006 

 
Η περαιτέρω αύξηση του µεριδίου του Οµίλου Eurobank EFG σε κύριους τοµείς 
τραπεζικών εργασιών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, σε συνδυασµό µε την 
ανάπτυξη της παρουσίας του στη Νέα Ευρώπη (Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη) 
και τη µείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα λόγω αποτελεσµατικότερης διαχείρισης, 
είχαν ως αποτέλεσµα την υπερκάλυψη των στόχων που είχε θέσει η ∆ιοίκηση της 
Τράπεζας. Συγκεκριµένα, τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 47,4% σε 
€501εκ., έναντι στόχου για κερδοφορία €450εκ., µε το διανεµόµενο συνολικό µέρισµα να 
ανέρχεται σε €286εκ., που αντιστοιχεί στο 57,1% των καθαρών κερδών.  
 
Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2005 αποτελούν σταθµό για τη Eurobank, αφού ο 
Όµιλος πέτυχε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης εργασιών σε όλους τους τοµείς δραστηριοποίησής 
του. Στην επίτευξη των αποτελεσµάτων αυτών, ουσιαστική ήταν η συµβολή των εργαζοµένων, 
που µε το υψηλό επίπεδο γνώσεών τους και την προσήλωσή τους στην εκπλήρωση των στόχων 
έχουν οδηγήσει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση των οικονοµικών 
µεγεθών του Οµίλου.   
 
Ως αποτέλεσµα της υψηλής κερδοφορίας, το ∆.Σ. της Τράπεζας αποφάσισε να προτείνει στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανοµή συνολικού µερίσµατος €286εκ., ήτοι 
€0,90 ανά µετοχή (περιλαµβανοµένου του προµερίσµατος €0,36 ανά µετοχή). Το προτεινόµενο 
µέρισµα αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 3,4% µε βάση την τιµή της µετοχής στα τέλη του 
2005, και είναι αυξηµένο κατά 25% σε σχέση µε το µέρισµα της χρήσης του 2004, 
υπερκαλύπτοντας τον στόχο της ∆ιοίκησης για αύξηση κατά 15%. Σηµειώνεται ότι το ∆.Σ. 
αποφάσισε επίσης να εισηγηθεί στην ίδια Γενική Συνέλευση τη δωρεάν διανοµή 2 νέων 
µετοχών για κάθε 10 παλαιές, ενέργεια που αποσκοπεί κυρίως στην περαιτέρω βελτίωση της 
εµπορευσιµότητας της µετοχής. 
 
Παράλληλα, οι λοιποί στόχοι που είχε θέσει η Τράπεζα στις αρχές του 2005 έχουν ήδη 
εκπληρωθεί (αύξηση συνολικών εσόδων πάνω από 15%, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων άνω 
του 20% και δείκτης κόστους εσόδων κάτω από 48%). Η εκπλήρωση των στόχων αυτών οδηγεί 
τη ∆ιοίκηση της Eurobank στην ανακοίνωση προς τους επενδυτές και µετόχους της νέων 
στόχων για την τριετία 2006-2008. Ειδικότερα, η Τράπεζα στοχεύει σε: 
 
 
 
 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 

• Μέση Ετήσια Αύξηση των Καθαρών Κερδών τουλάχιστον κατά 20% το 2006-2008

• Καθαρά Κέρδη τουλάχιστον €615εκ. το 2006 (+23%) 

• Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων 25% έως το 2008 

• ∆είκτη Κόστους / Εσόδων 45% έως το 2008 
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Οι ανωτέρω στόχοι αντανακλούν τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης της Τράπεζας για τη θετική 
εξέλιξη των µεγεθών της µε βάση τις τρέχουσες συνθήκες των αγορών στην Ελλάδα και τις 
χώρες της Νέας Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία, Πολωνία και Τουρκία) όπου 
δραστηριοποιείται η Τράπεζα. Η στρατηγική της Eurobank παραµένει σταθερά 
προσανατολισµένη στη διατήρηση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και στην περαιτέρω 
ισχυροποίηση της παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή, µε στόχο το 2009 οι δραστηριότητες 
στη Νέα Ευρώπη να εισφέρουν το 20% των ενοποιηµένων καθαρών κερδών. 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2005 
 
Η αύξηση των καθαρών κερδών της Eurobank κατά 47,4% σε €501εκ το 2005 ήταν αποτέλεσµα 
της επιτυχηµένης ανάπτυξης των εργασιών στους τοµείς των Χορηγήσεων (Τραπεζική Ιδιωτών 
Πελατών & Τραπεζική Επιχειρήσεων), της ∆ιαχείρισης Περιουσίας και των Κεφαλαιαγορών, 
όπου ο Όµιλος ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του, κερδίζοντας µερίδια αγοράς.  
 
Το Σύνολο του Ενεργητικού του Οµίλου αυξήθηκε κατά 34,6% και ανήλθε σε €44,5δισ. στα 
τέλη του 2005. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την ισχυρή αύξηση του όγκου εργασιών στην 
Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.  
 
 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Ειδικότερα, στις Χορηγήσεις, η Eurobank αύξησε το µερίδιο αγοράς της στην Ελλάδα κατά 
0,5% µέσα σε ένα χρόνο σε 15,5% µε τα υπόλοιπά της να ενισχύονται κατά 23,4%, έναντι 
επέκτασης της αγοράς κατά 18,7%. Αιχµή της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης της Eurobank 
στην εγχώρια αγορά ήταν τα δάνεια προς νοικοκυριά (καταναλωτικά και στεγαστικά), τα 
οποία ενισχύθηκαν κατά 29,6% σε €12,2δισ. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις παρουσίασαν 
επίσης αξιοσηµείωτη άνοδο κατά 18,2% σε €13,5δισ. Λαµβανοµένων υπόψη και των 
χορηγήσεων στη Νέα Ευρώπη, τα συνολικά υπόλοιπα σε ενοποιηµένη βάση ανήλθαν σε 
€27,4δισ. 1, καταγράφοντας αύξηση 25,5%.  
 
Παράλληλα, σε υψηλά επίπεδα διατηρείται και η ποιότητα του χαρτοφυλακίου µε τον δείκτη 
των µη εξυπηρετουµένων δανείων να διαµορφώνεται σε 3,02% στα τέλη του 2005, ποσοστό 
το οποίο είναι από τα χαµηλότερα στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Οι συσσωρευµένες 
προβλέψεις καλύπτουν το 92% των επισφαλών απαιτήσεων, παρέχοντας ασφάλεια στην 
Τράπεζα έναντι µελλοντικών πιστωτικών κινδύνων.  
 
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
 
Σηµαντικά ήταν και τα αποτελέσµατα στον τοµέα της διαχείρισης περιουσίας το 2005 µε τα 
Συνολικά υπό διαχείριση Κεφάλαια των Πελατών να αυξάνονται κατά 22,6% και να  
διαµορφώνονται σε €36,9δισ. Ειδικότερα, η Eurobank διατήρησε το 2005 την ηγετική θέση που 
κατέχει στην Ελληνική αγορά Αµοιβαίων Κεφαλαίων µέσω της EFG ΑΕ∆ΑΚ µε τα υπό 
διαχείριση κεφάλαια να ανέρχονται σε €8,6 δισ. και το µερίδιο αγοράς να διαµορφώνεται σε 
30,6% στο σύνολο των α/κ και σε 35,9% εξαιρουµένων των α/κ διαχείρισης διαθεσίµων. Στις 
ασφαλιστικές εργασίες, η Eurobank κατέλαβε την πρώτη θέση σε παραγωγή ασφαλίστρων ζωής 
µε εκτιµώµενο µερίδιο αγοράς 19%. Στο Private Banking, η Eurobank επιβεβαίωσε για άλλη µία 
                                                           
1 ∆άνεια προ προβλέψεων 
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χρονιά την κυριαρχία της, διατηρώντας την ηγετική της θέση στην Ελληνική αγορά µε τα υπό 
διαχείριση κεφάλαια στο τέλος του 2005 να διαµορφώνονται σε €6,3 δισ., σηµειώνοντας 
αύξηση 26% σε σύγκριση µε το 2004. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν άλλωστε και η ανακήρυξή της 
ως «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» στον Τοµέα του Private Banking για δεύτερη συνεχή 
χρονιά από το περιοδικό «Euromoney».  
  
 
ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ  
 
Η δυναµική επέκταση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων είχε ως αποτέλεσµα τα Καθαρά Έσοδα 
από Τόκους να διαµορφωθούν σε €1,4δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 25,4%. Ταυτόχρονα το 
καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διατηρήθηκε πάνω από 3%, ως αποτέλεσµα της σύνθεσης του 
χαρτοφυλακίου δανείων.  
 
Η σηµαντική ενίσχυση των χορηγήσεων και των υπό διαχείριση κεφαλαίων σε συνδυασµό µε 
τις δραστηριότητες στον χώρο των κεφαλαιαγορών (Treasury, Χρηµατιστηριακές Εργασίες, 
Επενδυτική Τραπεζική) οδήγησαν στην αύξηση των Συνολικών Καθαρών Εσόδων από 
Αµοιβές και Προµήθειες κατά 26% σε €420εκ. Ειδικότερα, τα έσοδα προµηθειών από 
τραπεζικές εργασίες ενισχύθηκαν κατά 22,8% σε €354,6εκ., ενώ τα έσοδα προµηθειών λοιπών 
εργασιών αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 46,5% σε €65,8εκ.  
 
Έτσι, τα Οργανικά Έσοδα του Οµίλου, ήτοι τα καθαρά έσοδα τόκων και προµηθειών 
παρουσίασαν άνοδο κατά 25,6% σε €1,8δισ. στα τέλη του 2005, συνεισφέροντας 96,3% στα 
Συνολικά Έσοδα της Eurobank. 
 
Παράλληλα, τα Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις, τίτλους και λοιπές υπηρεσίες 
κινήθηκαν και αυτά αυξητικά, λόγω της αποτελεσµατικής διαχείρισης θέσεων του Treasury και 
της ευνοϊκής χρηµατιστηριακής συγκυρίας, και ανήλθαν σε  €68,9εκ στα τέλη του 2005, έναντι 
€61,7εκ το 2004.  
 
Ως εκ τούτου, τα Συνολικά Έσοδα του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε €1,9δισ., από €1,5δισ. το 
2004, καταγράφοντας αύξηση 25%. Το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά υψηλότερο του στόχου 
που είχε αρχικώς τεθεί για αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 15% το 2005.    
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
 
Σηµαντική ήταν επίσης και η βελτίωση του δείκτη αποτελεσµατικότητας το 2005. 
Συγκεκριµένα, ο ∆είκτης Κόστους προς Έσοδα για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα µειώθηκε 
σε 42,7%, από 49,2% το 2004 και σε 47,9%, από 51,8% περιλαµβανοµένων και των 
δραστηριοτήτων στη Νέα Ευρώπη. Η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς επετεύχθη 
σε µια χρονιά κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
για την επέκταση και αναβάθµιση των υποδοµών και του δικτύου καταστηµάτων της Τράπεζας. 
Το 2005 οι Λειτουργικές ∆απάνες αυξήθηκαν κατά 6,7% για τις εργασίες στην Ελλάδα και 
12,3% (σε συγκρίσιµη βάση) περιλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων στη Νέα Ευρώπη. 
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ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
 
Στο τέλος του 2005 η αποδοτικότητα του µέσου Ενεργητικού (µετά από φόρους) ανήλθε σε 
1,30%, από 1,14% το 2004, ενώ η αποδοτικότητα των µέσων Ιδίων Κεφαλαίων (µετά από 
φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας) παρουσίασε σηµαντική βελτίωση σε 21,06%, από 16,8% 
το 2004.  
 
Παράλληλα, η κεφαλαιακή δοµή της Eurobank παραµένει ισχυρή µε τον δείκτη Συνολικής 
Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαµορφώνεται σε 13,5%, και τον δείκτη κεφαλαίων πρώτης 
διαβάθµισης Tier Ι να ανέρχεται σε 10,9% στα τέλη του 2005. Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου 
διαµορφώθηκαν σε €2,5δισ. 
 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ 
 
Η Eurobank αναγνωρίζοντας έγκαιρα τις προοπτικές για δυναµική οικονοµική ανάπτυξη στις 
χώρες της Νέας Ευρώπης υλοποιεί τα τελευταία χρόνια µια µακροπρόθεσµη στρατηγική 
επέκτασης. Η επέκταση αυτή συνεχίστηκε µε γρήγορους ρυθµούς και το 2005. Ειδικότερα, η 
Τράπεζα ενίσχυσε την παρουσία της στη Σερβία – Μαυροβούνιο, αποκτώντας το Σεπτέµβριο 
του 2005 το 62,3% των µετοχών της Nacionalna štedionica banka (NSB), η οποία µαζί µε την 
EFG Eurobank Beograd διαθέτουν δίκτυο 97 καταστηµάτων σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, η 
Eurobank προχώρησε στην εξαγορά της HC Istanbul Holding A.S., µητρικής της 
χρηµατιστηριακής εταιρείας HC Istanbul Menkul Degerler A.S., αποκτώντας πρόσβαση στη 
µεγάλη, από πληθυσµιακής και οικονοµικής άποψης, αγορά της Τουρκίας, επιτυγχάνοντας 
µάλιστα πολύ θετικά αποτελέσµατα µε αύξηση του µεριδίου αγοράς από 1,5% σε 2,6% στο 
τέλος 2005. Επίσης η Eurobank εξαγόρασε και την Capital S.A., καθώς και την εξ ολοκλήρου 
θυγατρική της χρηµατιστηριακή εταιρεία Capital Securities S.A., στη Ρουµανία.   
 
Το 2005 χαρακτηρίστηκε επίσης από επενδύσεις σε έργα αναδιάρθρωσης και βελτίωσης της 
υποδοµής των τραπεζών του Οµίλου στη Νέα Ευρώπη, αλλά και από τον εµπλουτισµό των 
παρεχοµένων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτό συνετέλεσε η έναρξη 
λειτουργίας νέων θυγατρικών εταιριών στους τοµείς leasing, factoring και διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας, καθώς επίσης και η διαρκής εκπαίδευση και αναβάθµιση του ανθρώπινου 
δυναµικού στη Νέα Ευρώπη.  
 
Οι προσπάθειες αυτές, σε συνδυασµό µε τις βελτιωµένες µακροοικονοµικές συνθήκες της 
περιοχής, απέφεραν τη ραγδαία αύξηση κατά 72,4% των χορηγήσεων του Οµίλου Eurobank 
εκτός Ελλάδος, που το 2005 ανήλθαν σε €1,7 δισ. Το σύνολο των εσόδων από τις 
δραστηριότητες του Οµίλου στη Νέα Ευρώπη ανήλθε σε €210εκ., σηµειώνοντας άνοδο 44,4%, 
συνεισφέροντας 11,3% των ενοποιηµένων εσόδων.  
 
Η Eurobank προχωρά επίσης στη δηµιουργία δικτύου 50 καταστηµάτων στην Πολωνία υπό την 
επωνυµία Polbank EFG. Ήδη ξεκίνησε η λειτουργία του κεντρικού καταστήµατος και του 
προγράµµατος τηλεφωνικών υπηρεσιών Polbank 24, ενώ µέσα στον επόµενο µήνα 15 συνολικά 
καταστήµατα της Polbank EFG θα εξυπηρετούν τους πελάτες της Τράπεζας στη πρωτεύουσα 
Βαρσοβία και σε δύο ακόµα µεγάλες πόλεις. Η Πολωνία είναι η µεγαλύτερη πληθυσµιακά χώρα 
στην περιοχή της Νέας Ευρώπης µε πληθυσµό 38 εκατοµµυρίων και προσφέρει µεγάλα 
περιθώρια ανάπτυξης τραπεζικών εργασιών, ιδίως στον τοµέα της Τραπεζικής Ιδιωτών 
Πελατών. 
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∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2005 
 

Η δυναµική ανάπτυξη της Eurobank και η υψηλή ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών που 
παρέχει, πιστοποιούνται και από το πλήθος των διακρίσεων που έλαβε και για το 2005 από τα 
εγκυρότερα διεθνή και ελληνικά µέσα: Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα το 2005 από το 
«Global Finance», Τράπεζα της Χρονιάς για το 2005 στην Ελλάδα από το «The Banker» των 
Financial Times, Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα στον Τοµέα του Private Banking από το 
«Euromoney» και Κορυφαίος Εγχώριος Θεµατοφύλακας 2005 από το «Global Custodian». 
Ακόµη, το 2005 η Τράπεζα απέσπασε το «Βραβείο Κοινωνικής Ευθύνης 2005» του Εµπορικού 
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σηµειώσεις:  1.  Τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Τράπεζας. 

  2.  Οι πλήρεις και ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, όπως ορίζονται από τις διατάξεις 
του Ν.2190/1920 αρ.135, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας την 28η Φεβρουαρίου 2006. Τα 
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της Τράπεζας, σύµφωνα µε την Υπ. Απ.23861/587/2004, θα δηµοσιευτούν 
στον τύπο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας την ίδια ηµεροµηνία. 
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Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη (€ εκ.) 2005 2004 ∆% Νέα Ευρώπη 
Καθαρά Εσοδα από Τόκους 1.371,6 1.093,7 25,4% 148,1

Καθαρά Εσοδα από Προµήθειες 354,6 288,6 22,8% 51,3

Έσοδα Προµηθειών από µη τραπεζικές εργασίες 65,8 44,9 46,5% 0

Οργανικά Έσοδα 1.792,0 1.427,2 25,6% 199,5
Μη Οργανικά Έσοδα 68,9 61,7 11,7% 10,2

Συνολικά Λειτουργικά Εσοδα 1.860,9 1.488,9 25,0% 209,7
Συνολικές Λειτουργικές ∆απάνες 890,9 771,9 15,4% 185,7

Προβλέψεις 308,8 223,3 38,3% 15,2

Οργανικά Κέρδη 592,2 432,0 37,1% -1,5
Κέρδη προ φόρων 676,7 499,2 35,6% 8,8

Καθαρά Κέρδη (µετά από φόρους και δικ. Μειοψηφία 501,1 339,9 47,4% 3,6

Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) 27.385 21.819 25,5% 1.652

Σύνολο Καταθέσεων 19.255 18.208 5,8% 1.555

Σύνολο Ενεργητικού 44.464 33.046 34,6% 2.978

Συνολικά Ίδια Κεφάλαια 2.523 2.102 20,0% 367

Χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων, € εκ) 2005 2004 ∆% 
Καταναλωτικά ∆άνεια 6.811 5.470 24,5%

Στεγαστικά ∆άνεια 6.262 4.383 42,9%

∆άνεια προς Νοικοκυριά 13.073 9.853 32,7%
∆άνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις 4.027 3.087 30,5%

∆άνεια προς Μεσαίες Επιχειρήσεις 5.808 4.881 19,0%

∆άνεια προς Μεγάλες Επιχειρήσεις 4.477 3.999 12,0%

Χορηγήσεις προς Επιχειρήσεις 14.312 11.966 19,6%
Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) 27.385 21.819 25,5%

Κεφάλαια Υπό ∆ιαχείριση (€ εκ.) 2005 2004 ∆% 
Καταθέσεις και µερίδια Α/Κ διαχ. ∆ιαθεσίµων 20.341 19.705 3,2%

Λοιπά Αµοιβαία Κεφάλαια 7.559 5.174 46,1%

Λοιπά Επενδυτικά Προϊόντα 8.972 5.185 73,0%

Συνολικά Κεφάλαια Υπό ∆ιαχείριση 36.872 30.064 22,6%

Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 2005 2004
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 3,5% 3,5%

∆είκτης Κόστους προς Εσοδα 47,9% 51,8%

Μη εξυπηρετούµενα δάνεια προς συνολικά (%) 3,0% 2,9%

∆είκτης Κάλυψης µη εξυπηρετούµενων δανείων 92,0% 95,0%

Προβλέψεις προς δάνεια (%) 1,29% 1,19%

∆είκτης Βασικών Εποπτικών Κεφαλαίων (Tier I) 10,94% 8,03%

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 13,54% 9,93%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROA) 1,30% 1,14%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 21,1% 16,8%

Κέρδη ανά Μετοχή (€) 1,55 1,10

  
Σηµειώσεις:  1.  Τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Τράπεζας. 

  2.  Οι πλήρεις και ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, όπως ορίζονται από τις διατάξεις 
του Ν.2190/1920 αρ.135, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας την 28η Φεβρουαρίου 2006. Τα 
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της Τράπεζας, σύµφωνα µε την Υπ. Απ.23861/587/2004, θα δηµοσιευτούν 
στον τύπο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας την ίδια ηµεροµηνία. 



31 ∆εκ 2005 31 ∆εκ 2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 1.755 1.510
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων 2.993 733

1.209 2.488

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 311 255
26.624 21.231
10.024 5.485

Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 35 57
Άυλα πάγια στοιχεία 154 68
Ενσώµατα πάγια στοιχεία 827 741
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 532 478

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.464 33.046

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

10.781 5.361
736 625

Υποχρεώσεις προς πελάτες 19.255 18.208
9.153 5.771

Λοιπά στοιχεία παθητικού 1.140 901

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 41.065 30.866

Μετοχικό κεφάλαιο 1.047 926
482 501

Λοιπά αποθεµατικά 994 675
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας 2.523 2.102
Προνοµιούχοι τίτλοι 762 -                               

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 114 78
3.399 2.180

44.464 33.046

1 Ιαν- 1 Ιαν-
31 ∆εκ 2005 31 ∆εκ 2004

Καθαρά έσοδα από τόκους 1.372  1.094

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες 354  288

Αποτελέσµατα από ασφαλιστικές υπηρεσίες 36  18
Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες 30  27

Οργανικά Έσοδα 1.792  1.427

Έσοδα από µερίσµατα 4  8
Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών 20  12
Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους 37  40
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 7  2

68  62

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 1.860  1.489
Λειτουργικά έξοδα (890) (772)
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (309) (223)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η 661  494

Έσοδα συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις 15  6
676  500

Φόρος εισοδήµατος (172) (148)

504  352

(3) (12)

501  340

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά και diluted σε ευρώ 1,55 1,10

Σηµειώσεις: 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη 
αξία τους µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων

Σύνολο 

     ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005

Χαρτοφυλάκιο διαθεσίµων προς πώληση επενδύσεων 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.
Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2005

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ 

2.  Οι πλήρεις και ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 αρ.135, θα αναρτηθούν 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

 στην ιστοσελίδα της Τράπεζας την 28η Φεβρουαρίου 2006. Τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της Τράπεζας, σύµφωνα

∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

1.  Τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Τράπεζας.

µε την Υπ. Απ.23861/587/2004, θα δηµοσιευτούν στον τύπο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας την ίδια ηµεροµηνία.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου  2006

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ


