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Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 

 
 
Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 
 
 

 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε €647εκ., παρά τις αντίξοες 
συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα 

 
 Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 17,9% σε €560εκ. 

 
 Εντυπωσιακή Αύξηση Καταθέσεων κατά 42,5% σε ετήσια βάση  

 

 

 

  Ισχυρή Κεφαλαιακή Επάρκεια 11% 

 
 Μείωση Δαπανών Ομίλου κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Βασικά Μεγέθη Ομίλου Εννεάμηνο 2008 Εννεάμηνο 2007 % Μεταβολή 

Σύνολο Ενεργητικού €79,4δισ. €63,3δισ. 25,4% 

Σύνολο Χορηγήσεων €56,5δισ. €43,1δισ. 30,9% 

Σύνολο Καταθέσεων €46,1δισ. €32,4δισ. 42,5% 

Σύνολο Εσόδων €2,4δισ. €2,1δισ. 16,7% 

Οργανικά Κέρδη μετά φόρων €560εκ. €475εκ. 17,9% 

Καθαρά Κέρδη €647εκ. €618εκ. 4,6% 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού 1,2% 1,5%  

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 20,1% 22,7%  

Κόστος προς Έσοδα 48,7% 47,0%  
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Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ομίλου 
 

 

 

 

Μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό 

σύστημα, όπου δοκιμάζονται οι αντοχές των οικονομιών και επιχειρήσεων διεθνώς, 

o Όμιλος Eurobank EFG κατέγραψε υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης εργασιών, ενίσχυσε 

την κερδοφορία του και διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ικανοποιητική 

ρευστότητα το εννεάμηνο του 2008. Το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό γεγονός είναι το 

αποτέλεσμα της ορθολογικής αξιοποίησης των κεφαλαίων των μετόχων και της 

αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων.  

 

Ο Όμιλος Eurobank EFG ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που έχουν 

διαμορφωθεί διεθνώς με μια σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην περαιτέρω 

θωράκισή του. Ειδικότερα, δίνεται προτεραιότητα στην αποτελεσματικότερη χρήση 

των κεφαλαίων, τη διαχείριση της ρευστότητας και την προσέλκυση νέων 

καταθέσεων, την υιοθέτηση αυστηρότερων κανόνων διαχείρισης των κινδύνων, την 

ορθολογικότερη ανάπτυξη του δικτύου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και την 

συγκράτηση του λειτουργικού κόστους.   

 

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο παγκόσμιο τραπεζικό και 

χρηματοοικονομικό σύστημα, οι οποίες επηρέασαν αρνητικά τα έσοδα από 

χρηματοοικονομικές πράξεις, τη διαχείριση περιουσίας και τις χρηματιστηριακές 

εργασίες, τα οργανικά κέρδη του Ομίλου Eurobank EFG ενισχύθηκαν κατά 17,9% 

και ανήλθαν σε €560εκ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 4,6% και διαμορφώθηκαν σε €647εκ. την περίοδο 

Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.  

 

Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα στο εξωτερικό, με τα καθαρά κέρδη από τη 

«Νέα Ευρώπη» να υπερτριπλασιάζονται και να ανέρχονται σε €135εκ., από €42εκ. 

το περσινό εννεάμηνο, συνεισφέροντας κατά 20,8% στη συνολική κερδοφορία του 

Ομίλου, από μόλις 6,6% πέρυσι.  

                            

Ρευστότητα 

 
Η ικανοποιητική ρευστότητα του Ομίλου επέτρεψε την απρόσκοπτη ανάπτυξη των 

εργασιών στην Ελλάδα και τις χώρες της «Νέας Ευρώπης». Οι καταθέσεις πελατών 

κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 42,5% και ανήλθαν σε €46,1δισ. την 

περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2008, συνέπεια της εμπιστοσύνης των ιδωτών 

και εταιρικών πελατών και της αξιοποίησης του ισχυρού δικτύου των 1.800 

καταστημάτων και σημείων πώλησης του Ομίλου. Οι καταθέσεις πελατών στη «Νέα 

Ευρώπη» υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €9,3δισ., από €4,3δισ. το περσινό 

εννεάμηνο, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 31,2% και διαμορφώθηκαν σε 

€36,8δισ. Η σημαντική αύξηση των καταθέσεων είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω 

βελτίωση του δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 119,9%, από 130,1% την 

ίδια περίοδο πέρυσι. 

 

32,4

46,1

Εννεάμηνο
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Εννεάμηνο
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Καθαρά Κέρδη Ομίλου 
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4,6% 



3 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέλκυση νέων καταθέσεων υπερβαίνει σε απόλυτους 

όρους την αύξηση των χορηγήσεων από τις αρχές του έτους, επιτρέποντας τη 

χρηματοδότηση των νέων δανείων εξολοκλήρου μέσω των καταθέσεων.  

 

Παρά το ασταθές και δύσκολο περιβάλλον για τη διαχείριση περιουσίας, τα 

συνολικά υπό Διαχείριση Κεφάλαια των Πελατών του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 

15,1% και διαμορφώθηκαν σε €57,4δισ., με τα κεφάλαια πελατών στη «Νέα 

Ευρώπη» να αυξάνονται κατά 85% και να διαμορφώνονται σε €10,7δισ., από 

€5,8δισ. πέρυσι.  

                                                
Χορηγήσεις 

 

Με επιβραδυνόμενους ρυθμούς συνεχίστηκε η επέκταση του χαρτοφυλακίου 

χορηγήσεων το εννεάμηνο του 2008. Τα υπόλοιπα πελατών του Ομίλου αυξήθηκαν 

κατά 30,9% και ανήλθαν σε €56,5δισ., με τις χορηγήσεις στη «Νέα Ευρώπη» να 

διπλασιάζονται σε €15,1δισ. από €7,4δισ. και τις χορηγήσεις στην Ελλάδα να 

ενισχύονται κατά 15,9% σε €41,4δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 46% των νέων 

χορηγήσεων του εξωτερικού το Γ΄ τρίμηνο του 2008 προήρθε από την Πολωνία και 

την Κύπρο, χώρες που παρουσιάζουν μακροοικονομική σταθερότητα και υγιή 

θεμελιώδη μεγέθη.  

 

Τόσο οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις όσο και οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά 

αυξήθηκαν κατά 31% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €30δισ. και €26,5δισ. 

αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Eurobank EFG δεν έχει καμία έκθεση 

σε δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή άλλα «τοξικά προϊόντα», ενώ η έκθεση στον 

κλάδο της ναυτιλίας παραμένει περιορισμένη (€655εκ.).     

 
Έσοδα από Τόκους 

 
Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 23,1% σε ετήσια βάση 

και 5,3% σε τριμηνιαία (Γ’ τρίμηνο έναντι του Β΄ τριμήνου του 2008), ως 

αποτέλεσμα της υγιούς επέκτασης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Τα καθαρά 

έσοδα τόκων που προέρχονται από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό ενισχύθηκαν 

σημαντικά κατά 87,6% και διαμορφώθηκαν σε €550εκ. στο τέλος του εννεαμήνου, 

από €293εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, συνεισφέροντας κατά 31% στα 

συνολικά καθαρά έσοδα τόκων του Ομίλου. Ταυτόχρονα, το καθαρό περιθώριο 

επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ενεργητικό) διατηρήθηκε στο 

3,2%. 

 

Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες 

 
Τα Συνολικά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €500εκ. το 

εννεάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,7% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2007. Τα έσοδα προμηθειών από τραπεζικές εργασίες 

αυξήθηκαν κατά 9,2% και ανήλθαν σε €447εκ., ενώ τα έσοδα προμηθειών από τις 

κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση περιουσίας κατέγραψαν κάμψη κατά 15,2% και 

56,5

43,1
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Εννεάμηνο
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Χορηγήσεις προ Προβλέψεων
(€δισ.) 
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30,8% αντίστοιχα, συνέπεια της σημαντικής πτώσης των κεφαλαιαγορών και των 

εκροών από τα αμοιβαία κεφάλαια.  

 

Η ταχεία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη «Νέα Ευρώπη» είχε ως 

αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των εσόδων προμηθειών εκτός Ελλάδας κατά 

74,6% σε €208εκ. Η συνεισφορά των εσόδων αυτών στα συνολικά έσοδα 

προμηθειών του Ομίλου ανήλθε στο 41,5%, από 25,6% την αντίστοιχη περίοδο του 

2007. 

 

Χρηματοοικονομικά Κέρδη και λοιπά Έσοδα 

 
Τα Συνολικά Έσοδα από Χρηματοοικονομικές Πράξεις διαμορφώθηκαν σε €67εκ., 

από €120εκ. πέρυσι, λόγω κυρίως της κάμψης των εσόδων από αγοραπωλησίες 

μετοχών. Συνολικά, τα έσοδα χρηματοοικονομικών πράξεων μαζί με τα έσοδα από 

μερίσματα και λοιπές εργασίες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €118εκ., από 

€145εκ. το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο. Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των 

εξαιρετικών συνθηκών στις κεφαλαιαγορές τα έσοδα από χρηματοοικονομικές 

πράξεις το τελευταίο τρίμηνο ήταν σχεδόν μηδενικά.  

 
 
Συνολικά Έσοδα 
  
Οι θετικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς οργανικών εργασιών του Ομίλου 

οδήγησαν στην αύξηση των Συνολικών Εσόδων κατά 16,7% σε €2,4δισ. την 

περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2008. Οι ταχείς ρυθμοί αύξησης των εργασιών 

εκτός Ελλάδας είχαν ως αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα από τη «Νέα Ευρώπη» να 

αυξηθούν  σε €785εκ., σε σχέση με €427εκ. το εννεάμηνο του περασμένου έτους. 

Η συνεισφορά της «Νέας Ευρώπης» στα συνολικά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκε 

σημαντικά στο 32,8%, από 20,8% πέρυσι. 

 

 
Λειτουργικές Δαπάνες και Αποτελεσματικότητα 

 
Οι Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες στην Ελλάδα αυξήθηκαν με επιβραδυνόμενο 

ρυθμό κατά 4,8% το εννεάμηνο του 2008, από 7,9% το Α’ εξάμηνο. Η αύξηση των 

λειτουργικών δαπανών για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 20,7%, ενώ σε συγκρίσιμη 

βάση1 ήταν 15,5%. Αξιοσημείωτο είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο οι δαπάνες σε 

επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν κατά 3% ή €12εκ. σε σύγκριση με το αμέσως 

προηγούμενο τρίμηνο. Για το 2009 αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση της 

αύξησης του κόστους κοντά στο μηδέν στην Ελλάδα και κάτω του 10% για τον 

Όμιλο συνολικά. 

 

Ο Δείκτης Κόστους προς Έσοδα για τις εργασίες στην Ελλάδα παρέμεινε σε 

χαμηλά επίπεδα (41,4%), ενώ στη «Νέα Ευρώπη» βελτιώθηκε σημαντικά σε 

63,6%, από 77,4% το περυσινό εννεάμηνο. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας για τον 

Όμιλο διαμορφώθηκε στο 48,7% στο τέλος του  εννεαμήνου 2008. 

                                                                 
1 Εξαιρουμένης της Eurobank Tekfen και των δαπανών στην Ουκρανία  

77%

64%

Εννεάμηνο
2007

Εννεάμηνο
2008

Κόστος / Έσοδα 
 «Νέα Ευρώπη» 
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Αποδοτικότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων 
 
Ως αποτέλεσμα της διατήρησης της κερδοφορίας του Ομίλου, οι αποδοτικότητες 

του μέσου Ενεργητικού και των μέσων Ιδίων Κεφαλαίων μετά από φόρους 

διαμορφώθηκαν σε 1,2% και 20,1% αντίστοιχα την περίοδο Ιανουαρίου – 

Σεπτεμβρίου 2008. 

 
 
Κεφαλαιακή Επάρκεια & Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους 
 
Η Eurobank EFG διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Στο τέλος του εννεαμήνου 

2008 ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ 

(μέθοδος εσωτερικών διαβαθμίσεων) ανήλθε σε 11% (χωρίς τους περιορισμούς  

που έχει θέσει η ΤτΕ για την πρώτη χρονιά εφαρμογής της μεθόδου) και είναι κατά 

πολύ υψηλότερος από το όριο που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδας. 

Ταυτόχρονα, ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης Core Tier Ι παρέμεινε σε 

υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 8,7% την ίδια περίοδο.  

 

Οι προβλέψεις ανήλθαν σε 1,12% επί των μέσων χορηγήσεων στο τέλος του Γ΄ 

τριμήνου 2008, καλύπτοντας το 77,6% των επισφαλών απαιτήσεων, ποσοστό που 

είναι από τα υψηλότερα στην αγορά. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων, ο 

δείκτης κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων υπερβαίνει το 100%.  

 

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με 

τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται σε 2,66% επί του 

συνόλου των χορηγήσεων και να είναι σημαντικά χαμηλότερος του 3,5% που έχει 

θέσει η ΤτΕ ως όριο για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

 
 
Αποτελέσματα στη «Νέα Ευρώπη» 
 

Σημαντικές ήταν και οι επιδόσεις του Ομίλου στην ανάπτυξη των εργασιών και της 

κερδοφορίας στην ευρύτερη περιοχή της «Νέας Ευρώπης». Ειδικότερα, τόσο οι 

Χορηγήσεις όσο και οι Καταθέσεις προς πελάτες υπερδιπλασιάστηκαν και 

διαμορφώθηκαν σε €15,1δισ. και €9,3δισ. αντίστοιχα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, 

ως αποτέλεσμα της αύξησης της πελατειακής βάσης και της διεύρυνσης των 

προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

νέες καταθέσεις το Γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε €1,7δισ. και υπολείπονταν μόλις 

κατά €100εκ. των νέων χορηγήσεων της ίδιας περιόδου.  

  

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά σε όλες τις χώρες  

εκτός Ελλάδας: Στη Βουλγαρία, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €56εκ., 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 78,8%, ενώ στη Ρουμανία και στη Σερβία 

υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε €35εκ. και €29εκ. αντίστοιχα. Στην 

Πολωνία τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, δύο μόλις χρονιά μετά την έναρξη 

εργασιών στη χώρα. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €16εκ., έναντι ζημιών πέρυσι, 

ενώ το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων ξεπέρασε τα €4δισ. Παρά τις αντίξοες συνθήκες 

στις κεφαλαιαγορές, τα αποτελέσματα της τράπεζας και της χρηματιστηριακής στην 

135

42

Εννεάμηνο
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Εννεάμηνο
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Κέρδη από τη «Νέα Ευρώπη» 
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Τουρκία ήταν ιδιαίτερα θετικά, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €22εκ. 

Τέλος, στην Κύπρο οι εργασίες ήταν κερδοφόρες το Γ’ τρίμηνο του έτους, ένα μόλις 

χρόνο μετά την έναρξη δραστηριοποίησης στη χώρα.   
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Οικονομικά Στοιχεία Εννεαμήνου 2008 
 

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Εννεάμηνο 2008 Εννεάμηνο 2007 Δ% Νέα Ευρώπη 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους €1.777εκ. €1.444εκ. 23,1% €550εκ. 

Έσοδα Προμηθειών Τραπεζικών Εργασιών €447κ. €409εκ. 9,2% €204εκ. 

Έσοδα Προμηθειών μη Τραπεζικών Εργασιών €53εκ. €55εκ. -3,5% €3εκ. 

Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα €2,4δισ. €2,1δισ. 16,7% €785εκ. 

Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες €1.165εκ. €966εκ. 20,7% €499εκ. 

Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €413εκ. €296εκ. 39,6% €124εκ. 

Κέρδη προ φόρων μετά δικ. Μειοψ. €787εκ. €787εκ. -0,1% €147εκ. 

Οργανικά Κέρδη (1) €560εκ. €475εκ. 17,9% €77εκ. 

Καθαρά Κέρδη  €647εκ. €618εκ. (2) 4,6% €135εκ. 
 

 
Χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεων  (προ προβλέψεων) Εννεάμηνο 2008 Εννεάμηνο 2007 Δ% 

Καταναλωτικά Δάνεια €12,2δισ. €10,0δισ. 23,0% 

Στεγαστικά Δάνεια €14,2δισ. €10,3δισ. 38,5% 

Δάνεια προς Νοικοκυριά €26,5δισ. €20,2δισ. 30,9% 

Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €9,1δισ. €6,9δισ. 31,3% 

Δάνεια προς Μεσαίες Επιχειρήσεις €11,3δισ. €9,0δισ. 25,1% 

Δάνεια προς Μεγάλες Επιχειρήσεις €9,6δισ. €7,0δισ. 38,3% 

Δάνεια προς Επιχειρήσεις €30,0δισ. €22,9δισ. 31,0% 

Σύνολο Δανείων Ομίλου €56,5δισ. €43,1δισ. 30,9% 

 
 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Ομίλου Εννεάμηνο 2008 Εννεάμηνο 2007 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 3,2% 3,3% 

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 48,7% 47,0% 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς συνολικά  2,66% 2,57% 

Δείκτης Κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων 77,6% 91,2% 

Προβλέψεις προς Δάνεια  1,09% 1,04% 

Δείκτης Κεφαλαίων 1ης διαβάθμισης (Core Tier I)  8,7% (3)
9,7% 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας  11,0% (3) 13,2% 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού μετά από φόρους 1,2% 1,5% 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων  20,1% 22,7% 

Κέρδη ανά Μετοχή ετησιοποιημένα €1,60 €1,70 

 
(1) Μετά από φόρους εξαιρουμένων των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα  
(2) Μετά την κατανομή της έκτακτης φορολόγησης αποθεματικών σε όλα τα τρίμηνα του 2007    
(3) Με βάση τη Βασιλεία II (μέθοδος εσωτερικών διαβαθμίσεων χωρίς τους περιορισμούς που έχει θέσει η ΤτΕ για τον 1ο χρόνο εφαρμογής της μεθόδου) 



30 Σεπ 2008 31 Δεκ 2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 3.170 2.732

4.366 4.577

869 960
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 1.053 738

55.304 45.638
11.581 11.095

Ενσώματα πάγια στοιχεία 1.276 1.120
Άυλα πάγια στοιχεία 709 735
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.060 794
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 79.388 68.389

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
3.084 2.012

Συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 11.758 10.754
1.395 1.050

Υποχρεώσεις προς πελάτες 46.120 36.151
10.342 11.238

Λοιπά στοιχεία παθητικού 1.631 1.825
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 74.330 63.030

Μετοχικό κεφάλαιο 1.395 1.432
2.582 2.820

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας 3.977 4.252

Προνομιούχοι τίτλοι 738 777

4.715 5.029
Δικαιώματα μειοψηφίας 343 330

5.058 5.359

79.388 68.389

1 Ιαν- 1 Ιαν-
30 Σεπ 2008 30 Σεπ 2007

Καθαρά έσοδα από τόκους  1.777  1.444
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες  447  409
Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες  32  40
Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες  21  15
Έσοδα από μερίσματα  19  12

(5)  41
Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους  71  78
Λοιπά λειτουργικά έσοδα  33  14

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  2.395  2.053
Λειτουργικά έξοδα (1.166) (966)

(413) (296)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ  816  791

Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις (5)  8

811  799

Φόρος εισοδήματος (143) (155)
 668  644

 21  11

 647  633

Κέρδη μετά από φόρο ανά μετοχή - βασικά και diluted σε ευρώ 1,20 1,27

Σημειώσεις: 

2.  Τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Τράπεζας.
3.  Οι συνοπτικές περιοδικές οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις Αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 
     1/480/24.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα δημοσιευθούν στον 
     τύπο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας την 1η Νοεμβρίου 2008.

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπά αποθεματικά 

Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας 
και προνομιούχοι τίτλοι

1.  Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους για την περίοδο που λήγει 30 Σεπτεμβρίου 2007, 
     μετά την αναπροσαρμογή λόγω επιβολής φορολογίας επί των αποθεματικών τον Ιανουάριο του 
     2008, ανέρχονται σε € 618 εκ.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 1

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Καθαρά κέρδη περιόδου που αναλογούν στους μετόχους μειοψηφίας

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών

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

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

Σύνολο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ


