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Αθήνα, 10 Νοεµβρίου 2005  

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                  

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2005 
Με βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π)  

 
 

• Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών 54% (€385εκ.)  

• ∆υναµική Ενίσχυση Εσόδων 25,5% (€1,4δισ.) 

• Ταχεία Αύξηση Χορηγήσεων 25,5% (€25,7δισ.) 

• Σηµαντική Βελτίωση ∆είκτη Κόστους προς Έσοδα 46,3% 
 
Το εννεάµηνο του 2005 η Eurobank συνέχισε την ανάπτυξη των εργασιών της µε δυναµικούς 
ρυθµούς, έχοντας ως κύριο στρατηγικό άξονα την περαιτέρω ενδυνάµωση των δραστηριοτήτων 
στους τοµείς υψηλής κερδοφορίας µέσα από την προσφορά υπηρεσιών υψηλής στάθµης, καθώς 
και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας. Κατά το διάστηµα αυτό, η Eurobank συνέχισε να 
αναπτύσσεται ταχύτερα από την αγορά και να αυξάνει την πελατεία της, γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσµα την επίτευξη υψηλών λειτουργικών επιδόσεων. Έτσι, τα Καθαρά Κέρδη (σε 
ενοποιηµένη βάση) το εννεάµηνο 2005 αυξήθηκαν κατά 54% σε €384,9 εκ., από €250,3εκ. την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα καθαρά κέρδη του Γ Τριµήνου ανήλθαν σε €160,2 εκ., δηλαδή 
38% υψηλότερα από το προηγούµενο Τρίµηνο, που αποτελεί την υψηλότερη τριµηνιαία 
επίδοση για την Τράπεζα. Η κερδοφορία της Eurobank στηρίζεται σε πολύ υψηλό βαθµό σε 
οργανικές και συνεπώς διατηρήσιµες πηγές, γεγονός που αναδεικνύει τη δυνατότητα 
µελλοντικής αύξησής της.   
 
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάµωσης της παρουσίας της στην Ελληνική αγορά, καθώς και 
στις χώρες της Νέας Ευρώπης (Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη), η Τράπεζα ήδη 
υλοποιεί πρόγραµµα επέκτασης του αριθµού καταστηµάτων της κατά 65 στην Ελλάδα και κατά 
150 στην Νέα Ευρώπη έως το τέλος του 2006. Από αυτά 50 πρόκειται να ανοίξουν στην 
Πολωνία, όπου η Τράπεζα θα παρέχει υπηρεσίες Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών µέσω της 
θυγατρικής Polbank EFG από τις αρχές του 2006. Οι κινήσεις αυτές ενδυναµώνουν τις 
µεσοπρόθεσµες προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας του Οµίλου, χωρίς να αλλοιώνουν τους  
οικονοµικούς στόχους κερδοφορίας και αποτελεσµατικότητας που έχει ανακοινώσει η 
∆ιοίκηση. Όσον αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες, αναµένεται να συνεισφέρουν το 30% των 
ενοποιηµένων εσόδων και το 20% των ενοποιηµένων κερδών στο τέλος του 2009. 
 
Βασικά Μεγέθη Εννεάµηνο 05 Εννεάµηνο 04 Μεταβολή (%)

Συνολικά Λειτουργικά Εσοδα (€.εκ) 1.375,6 1.096,4 25,5%

Καθαρά Κέρδη (€ εκ.) 384,9 250,3 53,8%

Κέρδη ανά Μετοχή ετησιοποιηµένα (€) 1,61 1,08 49,1%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού 1,38% 1,08% 30 µ.β.

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 23,0% 16,7% 630 µ.β.

Κόστος προς Έσοδα 46,3% 51,9% 560 µ.β.  
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Ανάπτυξη εργασιών µε ταχείς ρυθµούς 
 
Η δυναµική ανάπτυξη των εργασιών στους τοµείς της Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών, της 
Τραπεζικής Επιχειρήσεων, της ∆ιαχείρισης Περιουσίας και των Κεφαλαιαγορών κατά το 
εννεάµηνο 2005 είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση των Συνολικών Εσόδων κατά 
25,5%, σε €1,4δισ., από €1,1δισ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Η ποιότητα 
των εσόδων διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα µε τα οργανικά Έσοδα (Έσοδα από Τόκους και 
Συνολικές Προµήθειες) να ενισχύονται κατά 26,7% σε €1,3δισ. και να αποτελούν το 95,5% των 
συνολικών εσόδων του Οµίλου.  
 
Σε αυτήν την εξέλιξη σηµαντικό ρόλο παίζει ο ισχυρός ρυθµός ανάπτυξης των Χορηγήσεων της 
Eurobank, που το εννεάµηνο 2005 ανήλθε σε ενοποιηµένη βάση σε 25,5%1. Τα δάνεια προς 
νοικοκυριά (καταναλωτικά και στεγαστικά) ενισχύθηκαν κατά 34,8% σε €12,2δισ. και οι 
χορηγήσεις προς επιχειρήσεις παρουσίασαν άνοδο κατά 18,1% σε €13,5δισ. Οι συνολικές 
χορηγήσεις της Eurobank στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 23,3%, έναντι επέκτασης της αγοράς 
κατά 16,1% (Αύγουστος 2005). 
 
Η δυναµική επέκταση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων είχε ως αποτέλεσµα τα Καθαρά Έσοδα 
από Τόκους να παρουσιάσουν αξιοσηµείωτη αύξηση κατά 23,9% σε €981εκ. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους το Γ’ τρίµηνο 2005 ενισχύθηκαν κατά 9,5% 
έναντι του Β’ Τριµήνου 2005.  
 
Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων 
 
Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, σηµαντικά 
καλύτερα από την αγορά. Ο συνολικός δείκτης των µη εξυπηρετουµένων δανείων 
διαµορφώθηκε σε 3,1% το εννεάµηνο 2005, ενώ το 90,5% των επισφαλών απαιτήσεων 
καλύπτονται από συσσωρευµένες προβλέψεις. Οι προβλέψεις του εννεαµήνου 2005 
αντιστοιχούν σε 1,32% του µέσου χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, κυρίως ως αποτέλεσµα της 
συνεχιζόµενης µεταβολής της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας υπέρ του 
χαρτοφυλακίου ιδιωτών πελατών.    
 
Ενίσχυση ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων Πελατών και Εσόδων Προµηθειών  
 
Παράλληλα µε την ανάπτυξη των Χορηγήσεων, σηµαντική ενίσχυση παρουσίασαν η 
διαχείριση Κεφαλαίων των Πελατών και η διάθεση προϊόντων Ασφαλειών Ζωής, µε τα 
συνολικά υπό διαχείριση  κεφάλαια να αυξάνονται κατά 29,3%, έναντι ρυθµού αύξησης 16,3% 
το Α’ εξάµηνο 2005 και να διαµορφώνονται σε €36,1δισ. Η δυναµική αύξηση των χορηγήσεων 
σε συνδυασµό µε τη διαχείριση περιουσίας και αµοιβαίων κεφαλαίων, την παροχή 
ολοκληρωµένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, τα προϊόντα του Treasury και τις δραστηριότητες 
του δικτύου καταστηµάτων συνετέλεσαν ώστε τα Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και 
Προµήθειες τραπεζικών εργασιών να σηµειώσουν αύξηση κατά 35,9%, έναντι αύξησης 
25,7% το Α’ εξάµηνο 2005 και να ανέλθουν σε €287εκ.  
 
Σηµειώνεται ότι τα Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες το Γ’ Τρίµηνο 2005 
παρουσίασαν σηµαντική ενίσχυση κατά 20,4% έναντι του Β’ Τριµήνου 2005. Στην µεταβολή 
αυτή σηµαντική ήταν η συµβολή των εσόδων Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών, 
που ορισµένα εκ των οποίων είναι µη επαναλαµβανόµενα.  
 

                                                           
1 ∆άνεια προ προβλέψεων  
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Έλεγχος Κόστους παρά την ισχυρή επέκταση 
 
Η ισχυρή επέκταση και η ανάπτυξη των εργασιών είχαν ως αποτέλεσµα την αύξηση των 
Λειτουργικών ∆απανών κατά 6,9% για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα και 12% σε επίπεδο 
Οµίλου. Παρόλα αυτά τα συνολικά έξοδα του Γ’ τριµήνου 2005 παρέµειναν σε επίπεδα 
χαµηλότερα από τα συνολικά έξοδα του Β’ τριµήνου 2005. Στην εξέλιξη αυτή σηµαντικό ρόλο 
παίζουν οι αναγκαίες επενδύσεις για την επέκταση του δικτύου καταστηµάτων της Τράπεζας 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και την αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων στα 
πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας για την εφαρµογή του επιχειρηµατικού µοντέλου της 
Eurobank στις θυγατρικές τράπεζες στην Νέα Ευρώπη.  
 
Άξιο ιδιαίτερης προσοχής είναι το γεγονός ότι ο ∆είκτης Κόστους προς Έσοδα βελτιώθηκε 
σηµαντικά το εννεάµηνο 2005. Αναλυτικότερα, ο δείκτης µειώθηκε σε 42,7% για τις 
δραστηριότητες στην Ελλάδα, από 49,5% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και σε 46,3%, σε 
ενοποιηµένο επίπεδο, από 51,9% το ίδιο διάστηµα του προηγούµενου έτους, αναδεικνύοντας 
την Eurobank ως µία από τις από πλέον αποτελεσµατικές τράπεζες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Υψηλά Οργανικά Κέρδη και Ενίσχυση Αποδοτικότητας 
 
Η ισχυρή ενίσχυση των οργανικών εσόδων µε ρυθµό τουλάχιστον διπλάσιο από τον ρυθµό 
αύξησης των δαπανών οδήγησε στην υψηλή αύξηση των Οργανικών Κερδών (προ φόρων) 
κατά 45,9% σε €448εκ. Σηµειώνεται ότι τα Οργανικά Κέρδη του Γ’ τριµήνου 2005 αυξήθηκαν 
κατά 39,2% σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα κέρδη του Β’ τριµήνου 2005. Η αποδοτικότητα του 
µέσου Ενεργητικού ανήλθε σε 1,38%, ενώ η αποδοτικότητα των µέσων Ιδίων Κεφαλαίων 
αυξήθηκε σε 23%. 
 
Ισχυρή Κεφαλαιακή Επάρκεια 
 
Παράλληλα, η κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank παραµένει ισχυρή. Ο δείκτης Συνολικής 
Κεφαλαιακής Επάρκειας στο τέλος Σεπτεµβρίου 2005 διαµορφώθηκε σε 11%, ενώ ο 
αντίστοιχος δείκτης για τα εποπτικά κεφάλαια πρώτης διαβάθµισης Tier Ι διαµορφώθηκε σε 
8,6%. Σηµειώνεται ότι µετά την ολοκλήρωση των δύο εκδόσεων υβριδικών τίτλων (Lower Tier 
I) ύψους €400 εκ. και €150 εκ. αντίστοιχα στα τέλη Οκτωβρίου, οι δείκτες αυτοί ανέρχονται σε 
13,2% και 10,8% αντίστοιχα. 
 
Ενίσχυση της Παρουσίας στη Νέα Ευρώπη 
 
Στα πλαίσια της ενίσχυσης της παρουσίας της Eurobank στην περιοχή της Νέας Ευρώπης η 
Τράπεζα προχώρησε στα τέλη Σεπτεµβρίου στην εξαγορά ποσοστού 62,3% της Nacionalna 
Stedionica Banka στην Σερβία. Μαζί µε την EFG Eurobank AD Beograd η Eurobank διευρύνει 
πλέον την παρουσία της στην χώρα αυτή, ελέγχοντας συνολικά το 3% της αγοράς µέσα από ένα 
δίκτυο 95 καταστηµάτων.  
 
Παράλληλα, η Τράπεζα υλοποιεί πρόγραµµα επέκτασης του αριθµού καταστηµάτων της κατά 
150 στις χώρες της Νέας Ευρώπης έως το τέλος 2006. Από αυτά, 50 πρόκειται να ανοίξουν στην 
Πολωνία, όπου η Τράπεζα από τις αρχές του 2006 θα παρέχει υπηρεσίες Τραπεζικής Ιδιωτών 
Πελατών µέσω της θυγατρικής Polbank EFG, µε ιδιαίτερη έµφαση στην καταναλωτική και 
στεγαστική πίστη, καθώς και στις χορηγήσεις σε επαγγελµατίες και µικρές επιχειρήσεις - τοµείς 
οι οποίοι αναµένεται να παρουσιάσουν ισχυρή ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια. 
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Τα καθαρά κέρδη των θυγατρικών της Νέας Ευρώπης ανήλθαν σε €15,8εκ. το εννεάµηνο του 
τρέχοντος έτους, από €9,4εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
69%. Παράλληλα, η συνεισφορά τους στα ενοποιηµένα κέρδη ενισχύθηκε σε 4,1% από 2,8% το 
εννεάµηνο 2004. Κύριος µοχλός της σηµαντικής ανάπτυξης παραµένει η ισχυρή πιστωτική 
επέκταση, που ανήλθε σε 75% το εννεάµηνο 2005, µε τα υπόλοιπα των χορηγήσεων να 
ανέρχονται σε €1,5δισ. 
 
Επέκταση του δικτύου καταστηµάτων στην Ελληνική αγορά 
 
Το τραπεζικό κατάστηµα παραµένει το κυριότερο σηµείο επαφής των πελατών µε την Τράπεζα. 
Στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών της πελατείας, η Τράπεζα σχεδιάζει να ανοίξει 65 
νέα καταστήµατα έως το τέλος του 2006 (εκ των οποίων 30 ως το τέλος 2005), 
βελτιστοποιώντας την γεωγραφική της κάλυψη µε δίκτυο 370 καταστηµάτων. 
 
Επίσης στα πλαίσια της περιστολής των λειτουργικών εξόδων, ενίσχυσης της 
αποτελεσµατικότητας και εξορθολογισµού των στεγαστικών αναγκών η Τράπεζα θα 
προχωρήσει στην υλοποίηση προγράµµατος συγκέντρωσης των κτιριακών µονάδων της από το 
2006. Η εξοικονόµηση κόστους, µετά την αρχική επιβάρυνση, αναµένεται να ανέλθει σε €4-5εκ. 
σε ετήσια βάση από το έτος 2007. 
 
Πρόσφατες Εξελίξεις 
 
Μετά την έγκριση της πρόσφατης Έκτακτης ΓΣ, αναµένεται η ολοκλήρωση της απορρόφησης 
της εταιρίας «Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις» 2005.   
 
Παράλληλα µε την ανακοίνωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του εννεαµήνου 2005, ο 
Όµιλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias τροποποιεί το διεθνές εταιρικό του σήµα σε 
«Eurobank EFG». Ο Όµιλος θα υιοθετήσει διεθνώς µία νέα οµογενοποιηµένη αρχιτεκτονική 
των εταιρικών του σηµάτων, που υποστηρίζει τη ραγδαία ανάπτυξή του στην περιοχή της Νέας 
Ευρώπης. Τονίζεται ότι η νοµική επωνυµία του Οµίλου παραµένει «Τράπεζα EFG Eurobank 
Ergasias ΑΕ». 
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Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη (€ εκ.) Εννεάµηνο 05 Εννεάµηνο 04 ∆% Νέα Ευρώπη 
Καθαρά Εσοδα από Τόκους 981,0 791,7 23,9% 94,9

Καθαρά Εσοδα από Προµήθειες 287,2 211,3 35,9% 53,5

Έσοδα Προµηθειών από µη τραπεζικές εργασίες 46,1 34,2 34,8% 0

Οργανικά Έσοδα 1.314,2 1.037,2 26,7% 148,4

Μη Οργανικά Έσοδα 61,4 59,2 3,7% 0,3

Συνολικά Λειτουργικά Εσοδα 1.375,6 1.096,4 25,5% 148,7
Συνολικές Λειτουργικές ∆απάνες 637,0 568,8 12,0% 113,6

Προβλέψεις 228,9 161,3 41,9% 10,1

Οργανικά Κέρδη 448,3 307,2 45,9% 24,7
Κέρδη προ φόρων 518,6 370,2 40,1% 25

Καθαρά Κέρδη 384,9 250,3 53,8% 15,8

Σύνολο Χορηγήσεων 25.663 20.451 25,5% 1.490

Καταθέσεις 19.386 18.835 2,9% 1.478

Σύνολο Ενεργητικού 42.465 35.140 20,8% 2.837

Συνολικά Ίδια Κεφάλαια 2.352 2.033 15,7% 288

Χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων, € εκ) Εννεάµηνο 05 Εννεάµηνο 04 ∆% 
Καταναλωτικά ∆άνεια 6.601 5.056 30,5%

Στεγαστικά ∆άνεια 5.587 3.984 40,2%

∆άνεια προς Νοικοκυριά 12.188 9.041 34,8%
∆άνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις 3.624 2.817 28,7%

∆άνεια προς Μεσαίες Επιχειρήσεις 5.529 4.765 16,0%

∆άνεια προς Μεγάλες Επιχειρήσεις 4.321 3.829 12,9%

Χορηγήσεις προς Επιχειρήσεις 13.474 11.411 18,1%
Σύνολο Χορηγήσεων 25.663 20.451 25,5%

Κεφάλαια Υπό ∆ιαχείριση (€ εκ.) Εννεάµηνο 05 Εννεάµηνο 04 ∆% 
Καταθέσεις και µερίδια Α/Κ διαχ. ∆ιαθεσίµων 20.448 19.668 4,0%

Λοιπά Αµοιβαία Κεφάλαια 7.723 3.007 156,8%

Λοιπά Επενδυτικά Προϊόντα 7.914 5.223 51,5%

Συνολικά Κεφάλαια Υπό ∆ιαχείριση 36.085 27.898 29,3%

Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Εννεάµηνο 05 Εννεάµηνο 04
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 3,5% 3,3%

∆είκτης Κόστους προς Εσοδα 46,3% 51,9%

Μη εξυπηρετούµενα δάνεια προς συνολικά (%) 3,1% 2,8%

∆είκτης Κάλυψης µη εξυπηρετούµενων δανείων 90,5% 99,4%

Προβλέψεις προς δάνεια (%) 1,32% 1.36%**

∆είκτης Βασικών Εποπτικών Κεφαλαίων (Tier I) * 8,57% 8.03%*

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας * 11,00% 9.93% *

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROA) 1,38% 1,08%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 23,0% 16,7%

Κέρδη ανά Μετοχή ετησιοποιηµένα (€) 1,61 1,08

* στις 31 ∆εκεµβρίου 2004

** στις 30 Ιουνίου 2005

 


