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Αθήνα, 11 Αυγούστου 2005  
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                  
 
 

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

 
 

• Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών 39% (€225εκ.)  

• ∆υναµική Ενίσχυση Εσόδων 23% (€888εκ.) 

• Ταχεία Αύξηση Χορηγήσεων 26% (€24,4δισ.) 

• Βελτίωση Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 21,1% 
 
Η περαιτέρω διεύρυνση του µεριδίου της Eurobank στην αγορά, µε βάση τις χορηγήσεις, η 
ταχεία ανάπτυξη των εργασιών της στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η σηµαντική 
βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα, η συνεχής αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων 
πελατών και η υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, αντανακλώνται στα 
αποτελέσµατα του Α΄ εξαµήνου του 2005 της Eurobank, διάστηµα για το οποίο τα ενοποιηµένα 
καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 39% σε €224,7 εκατ., από €161,6εκ. πέρυσι.  

Τα καθαρά κέρδη ανά µετοχή το Α΄ εξάµηνο του τρέχοντος έτους αυξήθηκαν κατά 37% και 
διαµορφώθηκαν, σε ετησιοποιηµένη βάση, σε €1,43. Παράλληλα, η αποδοτικότητα του µέσου 
ενεργητικού βελτιώθηκε σε 1,26% από 1,10% το Α΄ εξάµηνο του 2004 και η αποδοτικότητα των 
ιδίων κεφαλαίων υπερέβη το 21%, έναντι 16,7% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του εξαµήνου εναρµονίζονται απόλυτα µε τις δεσµεύσεις της 
Eurobank για τη διετία 2005-2006, που στοχεύουν σε καθαρή κερδοφορία τουλάχιστον €450 
εκατ. για το τρέχον έτος και ετήσια αύξηση του µερίσµατος ανά µετοχή άνω του 15%. 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα του Α΄ εξαµήνου του 2005, η κερδοφορία της Eurobank 
στηρίζεται σε υψηλό βαθµό σε οργανικές πηγές, στοιχείο που αναδεικνύει την ποιοτική υπεροχή 
αλλά και τη δυνατότητα αύξησης των κερδών της στο µέλλον. Η ποικιλία και η πληρότητα των 
προϊόντων, οι εναλλακτικές και καινοτόµες λύσεις, η αµεσότητα στην κάλυψη των αναγκών των 
πελατών, σε συνδυασµό µε το υψηλής κατάρτισης και ποιότητος ανθρώπινο δυναµικό της 
Τράπεζας, είναι µεταξύ άλλων τα στοιχεία που συγκροτούν τη στρατηγική της Eurobank για να 
διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στις οικονοµικές εξελίξεις εντός και εκτός Ελλάδος. 

               

Βασικά Μεγέθη Α΄ Εξαµ. 05 Α΄ Εξαµ. 04 Μεταβολή (%)

Συνολικά Λειτουργικά Εσοδα (€.εκ.) 887,7 722,6 22,8%

Καθαρά Κέρδη (€ εκ.) 224,7 161,6 39,0%

Κέρδη ανά Μετοχή ετησιοποιηµένα (€) 1,43 1,05 37,0%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού 1,26% 1,10% 16 µ.β.

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 21,1% 16,7% 438 µ.β.

Κόστος προς Έσοδα 47,4% 52,5% 510 µ.β.  
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Αύξηση ρυθµού ανάπτυξης εργασιών 
 
Η δυναµική ανάπτυξη των εργασιών στους τοµείς της Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών, της 
Τραπεζικής Επιχειρήσεων, της ∆ιαχείρισης Περιουσίας και των Κεφαλαιαγορών κατά τους 
πρώτους έξι µήνες του 2005 είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση των Συνολικών 
Εσόδων κατά 22,8%, σε €888εκ.,από €723εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. 
Τα οργανικά Έσοδα (Έσοδα από Τόκους και Συνολικές Προµήθειες) συνετέλεσαν καθοριστικά 
στην εξέλιξη αυτή, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 24,4% σε €839εκ., αποτελώντας το 94,5% των 
συνολικών εσόδων του Οµίλου.  
 
Πιστωτική Επέκταση ταχύτερη από τον κλάδο   
 
Η ισχυρή πιστωτική επέκταση στην εγχώρια αγορά συνεχίστηκε αµείωτη το Α΄ Εξάµηνο του 
2005 µε την Eurobank να αναπτύσσεται ταχύτερα από την αγορά. Έτσι, οι  Χορηγήσεις 
αυξήθηκαν κατά 26%1 το Α΄ Εξάµηνο του 2005, µε τα δάνεια προς νοικοκυριά (καταναλωτικά 
και στεγαστικά) να ενισχύονται κατά 37,9% σε €11,4δισ. και τις χορηγήσεις προς επιχειρήσεις 
να παρουσιάζουν άνοδο κατά 17,1% σε €13δισ. Στην Ελλάδα, οι συνολικές χορηγήσεις της 
Eurobank αυξήθηκαν κατά 24,4%, έναντι επέκτασης της αγοράς κατά 14,7%. (Μάιος 2005). Η 
δυναµική επέκταση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων είχε ως αποτέλεσµα τα Καθαρά Έσοδα 
από Τόκους να παρουσιάσουν αξιοσηµείωτη αύξηση κατά 23,7% σε €629,5 εκ. Παράλληλα, το 
καθαρό περιθώριο επιτοκίου παρέµεινε σηµαντικά υψηλότερο του 3%, ως αποτέλεσµα της 
διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της Τράπεζας. 
 
Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων 
 
Παρά την ισχυρή πιστωτική επέκταση, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου διατηρείται σε επίπεδα 
σηµαντικά καλύτερα από την αγορά. Ο συνολικός δείκτης των µη εξυπηρετουµένων δανείων 
διαµορφώθηκε σε 3% το Α΄ Εξάµηνο του 2005, µε το 91% των επισφαλών απαιτήσεων να 
καλύπτονται από συσσωρευµένες προβλέψεις. Οι προβλέψεις του Α΄ Εξαµήνου 2005 
αντιστοιχούν σε 1,36% του µέσου χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, κυρίως ως αποτέλεσµα της 
συνεχιζόµενης µεταβολής του µίγµατος του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας υπέρ του 
χαρτοφυλακίου ιδιωτών πελατών.    
 
Ενίσχυση ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων Πελατών και Εσόδων Προµηθειών  
 
Σηµαντική ανάπτυξη είχε επίσης η διαχείριση Κεφαλαίων των Πελατών και η διάθεση 
προϊόντων Ασφαλειών Ζωής, µε τα συνολικά κεφάλαια να αυξάνονται κατά 16,3% και να 
διαµορφώνονται σε €32,2 δισ. Η δυναµική αύξηση των χορηγήσεων σε συνδυασµό µε τη 
διαχείριση περιουσίας και αµοιβαίων κεφαλαίων, την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις και τις ευρύτερες δραστηριότητες του δικτύου καταστηµάτων συνετέλεσαν ώστε 
τα Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες τραπεζικών εργασιών να σηµειώσουν 
αύξηση κατά 25,7%, σε €178,8εκ. Παράλληλα, τα έσοδα από αµοιβές και προµήθειες από 
λοιπές µη τραπεζικές εργασίες, ενισχύθηκαν και αυτά σηµαντικά κατά 32,4% σε €30,7 εκ.  
 
Βελτίωση ∆είκτη Κόστους- Εσόδων 
 
Παρά την αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 22,8%, η αύξηση των Λειτουργικών ∆απανών 
περιορίστηκε σε 6% για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα και σε 10,8% σε επίπεδο Οµίλου. Το 
γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα ο ∆είκτης Κόστους προς Έσοδα να µειωθεί σηµαντικά το Α΄ 

                                                           
1 ∆άνεια προ προβλέψεων  
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Εξάµηνο του 2005 για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα σε 43,8%, από 50,2% και σε 
ενοποιηµένο επίπεδο σε 47,4%, από 52,5% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους . 
 
Υψηλά Οργανικά Κέρδη και Ενίσχυση Αποδοτικότητας 
 
Η συγκρατηµένη αύξηση των δαπανών, σε συνδυασµό µε τη σηµαντική ενίσχυση των 
οργανικών εσόδων, οδήγησε στην υψηλή αύξηση των Οργανικών Κερδών (προ φόρων) κατά 
43,4% σε €265,8 εκ. Τα καθαρά κέρδη ανά µετοχή το Α΄ Εξάµηνο του 2005 αυξήθηκαν κατά 
37% και διαµορφώθηκαν σε €1,43 σε ετησιοποιηµένη βάση. Με βάση τα καθαρά κέρδη της 
περιόδου αυτής, η αποδοτικότητα του µέσου Ενεργητικού ανήλθε σε 1,26%, ενώ η 
αποδοτικότητα των µέσων Ιδίων Κεφαλαίων αυξήθηκε σε 21,1%, από 16,7% το Α΄ Εξάµηνο 
του 2004. 
 
Ισχυρή Κεφαλαιακή Επάρκεια 
 
Παράλληλα, η κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank παραµένει ισχυρή. Ο δείκτης Συνολικής 
Κεφαλαιακής Επάρκειας στα τέλη του εξαµήνου διαµορφώθηκε σε 10,9%, ενώ ο αντίστοιχος 
δείκτης για τα εποπτικά κεφάλαια πρώτης διαβάθµισης Tier Ι διαµορφώθηκε σε 8,4%.  
 
Ισχυρή Παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη 
 
Με συνέπεια και δυναµισµό συνεχίστηκε και η ανάπτυξη των εργασιών εκτός Ελλάδος, µε τα 
καθαρά κέρδη των θυγατρικών της ΝΑ Ευρώπης να διπλασιάζονται σε €9,2εκ. τους πρώτους έξι 
µήνες του τρέχοντος έτους, από €4,5 εκ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κατά το πρώτο 
εξάµηνο του 2005 ολοκληρώθηκε στη Ρουµανία η εξαγορά της Capital S.A. και της εξ 
ολοκλήρου θυγατρικής της χρηµατιστηριακής εταιρείας Capital Securities S.A., µέλους του 
Χρηµατιστηρίου του Βουκουρεστίου. Η εξαγορά της Capital S.A., ακολούθησε εκείνη της EFG 
Istanbul Securities A.S. και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Οµίλου της Eurobank 
για την περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στις κεφαλαιαγορές και την επενδυτική 
τραπεζική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, στην Βουλγαρία δηµιουργήθηκε νέα 
εταιρία Leasing µε την επωνυµία EFG Leasing EAD. Η νέα εταιρία δραστηριοποιείται ήδη µε 
επιτυχία προσφέροντας ευρύ φάσµα προϊόντων Leasing µέσω του δικτύου των 124 
καταστηµάτων της Postbank AD. Στη Σερβία συνεχίστηκε η προσπάθεια επέκτασης και 
αναβάθµισης του δικτύου καταστηµάτων, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 18, µε την Τράπεζα να  
παρέχει ήδη ευρύ φάσµα υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο τραπεζικής επιχειρήσεων όσο και σε 
επίπεδο φυσικών προσώπων µε αποτέλεσµα να καταλαµβάνει συνεχώς µεγαλύτερο µερίδιο 
αγοράς. 
 
Πρόσφατες Εξελίξεις 
 
Πρόσφατα, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε στην αναβάθµιση της προοπτικής της 
Τράπεζας από «Σταθερή» σε «Θετική», ως αποτέλεσµα της επιτυχούς ανάπτυξης των εργασιών 
της Eurobank στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, της υψηλής 
κερδοφορίας της και της υγιούς κεφαλαιακής της δοµής. Η αναβάθµιση αυτή έρχεται µετά από 
την αναβάθµιση της µακροπρόθεσµης πιστοληπτικής ικανότητας της Eurobank από την  S&P σε 
Α- τον περασµένο Μάιο. Σήµερα η Eurobank διαθέτει την υψηλότερη αξιολόγηση από όλες τις 
ελληνικές τράπεζες και από τους τρεις οίκους αξιολόγησης (Moody´s, S&P, Fitch).  
 
Άξια αναφοράς ήταν επίσης η επιτυχής τιτλοποίηση €750εκ. από το χαρτοφυλάκιο πιστωτικών 
καρτών της Τράπεζας, η πρώτη που έχει ποτέ πραγµατοποιηθεί στην ελληνική αγορά, καθώς 
επίσης και η δεύτερη τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους €750εκ. που πραγµατοποιήθηκε 
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τον περασµένο Ιούνιο. Και για τις δύο αυτές τιτλοποιήσεις το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας 
έλαβε υψηλές αξιολογήσεις από τις Moody´s, S&P, Fitch, γεγονός που επιβεβαιώνει την υψηλή 
ποιότητα των χορηγήσεων της Τράπεζας. Παράλληλα, µε τα προγράµµατα τιτλοποίησης 
απαιτήσεων η Τράπεζα διευρύνει τις πηγές άντλησης µακροπρόθεσµου δανεισµού, 
εξασφαλίζοντας καλύτερους και ανταγωνιστικότερους όρους χρηµατοδότησης. 
 
Τέλος, επίκειται η απορρόφηση της εταιρίας «Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις» µετά τη λήψη 
όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, η οποία θα βελτιώσει ακόµα περισσότερο την κεφαλαιακή 
δοµή της Τράπεζας και θα επιφέρει επιπλέον συνέργιες στη διαχείριση κεφαλαίων.    
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Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη (€ εκ.) Α΄ Εξαµ. 05 Α΄ Εξαµ. 04 ∆% ΝΑ Ευρώπη 
Καθαρά Εσοδα από Τόκους 629,5 509,1 23,7% 58,9

Καθαρά Εσοδα από Προµήθειες 178,8 142,3 25,7% 31,9

Έσοδα Προµηθειών από µη τραπεζικές εργασίες 30,7 23,1 32,9% 0

Οργανικά Έσοδα 839,0 674,5 24,4% 90,9

Μη Οργανικά Έσοδα 48,7 48,1 1,3% 2,1

Συνολικά Λειτουργικά Εσοδα 887,7 722,6 22,8% 93
Συνολικές Λειτουργικές ∆απάνες 420,6 379,6 10,8% 72,4

Προβλέψεις 152,6 109,5 39,3% 5,6

Οργανικά Κέρδη 265,8 185,4 43,4% 12,9
Κέρδη προ φόρων 320,4 236,4 35,5% 15

Καθαρά Κέρδη 224,7 161,6 39,0% 9,2

Σύνολο Χορηγήσεων 24.447 19.407 26,0% 1.239

Καταθέσεις 17.601 18.535 -5,0% 1.128

Σύνολο Ενεργητικού 38.983 31.679 23,1% 2.183

Συνολικά Ίδια Κεφάλαια 2.167 1.926 12,5% 203

Χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων, € εκ) Α΄ Εξαµ. 05 Α΄ Εξαµ. 04 ∆% 
Καταναλωτικά ∆άνεια 6.265 4.601 36,2%

Στεγαστικά ∆άνεια 5.157 3.679 40,1%

∆άνεια προς Νοικοκυριά 11.422 8.281 37,9%
∆άνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις 3.453 2.681 28,8%

∆άνεια προς Μεσαίες Επιχειρήσεις 5.265 4.634 13,6%

∆άνεια προς Μεγάλες Επιχειρήσεις 4.306 3.811 13,0%

Χορηγήσεις προς Επιχειρήσεις 13.024 11.127 17,1%
Σύνολο Χορηγήσεων 24.447 19.407 26,0%

Κεφάλαια Υπό ∆ιαχείριση (€ εκ.) Α΄ Εξαµ. 05 Α΄ Εξαµ. 04 ∆% 
Καταθέσεις και µερίδια Α/Κ διαχ. ∆ιαθεσίµων 20.338 20.048 1,5%

Λοιπά Αµοιβαία Κεφάλαια 5.875 2.714 116,5%

Λοιπά Επενδυτικά Προϊόντα 5.943 4.891 21,5%

Συνολικά Κεφάλαια Υπό ∆ιαχείριση 32.157 27.653 16,3%

Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Α΄ Εξαµ. 05 Α΄ Εξαµ. 04
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 3,5% 3,4%

∆είκτης Κόστους προς Εσοδα 47,4% 52,5%

Μη εξυπηρετούµενα δάνεια προς συνολικά (%) 3,0% 2,8%

∆είκτης Κάλυψης µη εξυπηρετούµενων δανείων 91,4% 100,8%

Προβλέψεις προς δάνεια (%) 1,36% 1,25%

∆είκτης Βασικών Εποπτικών Κεφαλαίων (Tier I) * 8,42% 8.03%*

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας * 10,94% 9.93% *

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROA) 1,26% 1,10%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 21,1% 16,7%

Κέρδη ανά Μετοχή ετησιοποιηµένα (€) 1,43 1,05

* στις 31 ∆εκεµβρίου 2004  


