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 Καθαρά κέρδη Ομίλου €362εκ.1 το 2009 (-45% έναντι του 2008)  
 
 Κέρδη Δ΄ τριμήνου € 82εκ. ή €25εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά των €57εκ.  
 
 Σταθερά κέρδη προ προβλέψεων €1,6δισ.   
 
 Μείωση δαπανών κατά 6,1% σε ετήσια βάση 
 
 Σημαντική αύξηση καταθέσεων Ομίλου κατά €1,2δισ. και βελτίωση ρευστότητας 

 
 Σημαντική επιβράδυνση ρυθμού αύξησης των δανείων σε καθυστέρηση το Β’ εξάμηνο 
 
 Αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά €712εκ. το 2009 σε €4,3δισ. 

 
 Βελτίωση δείκτη βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) κατά 1,8% σε 9,8% και 

συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας κατά 2,3% σε 12,7% το 2009, που είναι από τους 
υψηλότερους δείκτες στον κλάδο 

 
 

 

 «Το 2009 αποτέλεσε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά τόσο για την παγκόσμια οικονομία και το διεθνές 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, όσο και για την Ελλάδα, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης των 

δημοσιονομικών της μεγεθών.  
 

Μέσα σε ένα τόσο δυσμενές περιβάλλον, ο Όμιλος Eurobank EFG επέδειξε αξιοσημείωτη 

προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή του θέση και τη ρευστότητά 

του, περιορίζοντας σημαντικά τις λειτουργικές του δαπάνες και αυξάνοντας τα προ προβλέψεων κέρδη 

του. Για την προάσπιση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της, η Τράπεζα έλαβε αυξημένες 

προβλέψεις, ενώ επέτυχε συγχρόνως σημαντική επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των δανείων σε 

καθυστέρηση στο 2ο εξάμηνο του 2009.  Παράλληλα, στάθηκε και στέκεται αρωγός των πελατών της 

στη Ελλάδα και τις αγορές της «Νέας Ευρώπης», στηρίζοντας τους αποτελεσματικά για έξοδο από την 

κρίση. Ανέπτυξε συνεργασίες με διάφορους επαγγελματικούς φορείς για την στήριξη επιμέρους κλάδων 

της οικονομίας, ενώ αύξησε τις χορηγήσεις της για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια. 

Πρωτοστάτησε σε θεσμικό επίπεδο και σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς στη χρηματοδότηση 

των οικονομιών της «Νέας Ευρώπης», που αποτελούν κύριο στρατηγικό στόχο του Ομίλου μας. 

 

Το πρόσφατο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών αλλαγών που εξήγγειλε η 

Ελληνική Κυβέρνηση, υπαγορεύτηκε από τις κρίσιμες περιστάσεις και περιέχει επώδυνα αλλά αναγκαία 

μέτρα. Η πιστή εφαρμογή του, σε συνδυασμό με μέτρα για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης, 

αναμένεται να οδηγήσει σε εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της χώρας και στην αποκλιμάκωση 

του κόστους δανεισμού της, στην αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της και στη διαμόρφωση 

θετικότερων προοπτικών για το μέλλον. Αυτό που προέχει τώρα είναι, να στηριχθεί η κοινή αυτή 

προσπάθεια αλλά και να δρομολογηθούν με αποφασιστικότητα οι πρωτοβουλίες εκείνες που θα 

οδηγήσουν την Ελλάδα σε έξοδο από την ύφεση και σε νέα μονιμότερη και σταθερότερη αναπτυξιακή 

πορεία, βασισμένη στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα». 

Νικόλαος Νανόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος  

                                                           
1 Προ της έκτακτης φορολογικής εισφοράς  

      Αποτελέσματα Έτους 2009           
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Ανάλυση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 

 
 
Έσοδα από Τόκους 
 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €2,3δισ. το 2009, σημειώνοντας 

μικρή υποχώρηση κατά 1,8% έναντι του 2008, ως αποτέλεσμα του αυξημένου 

κόστους χρηματοδότησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το Α’ τρίμηνο, τα καθαρά 

έσοδα από τόκους παρουσίασαν συνεχή βελτίωση και επανήλθαν το τελευταίο 

τρίμηνο του έτους στο δεύτερο ιστορικό υψηλό των €608εκ. Τα έσοδα από τόκους 

στη «Νέα Ευρώπη» διαμορφώθηκαν σε €781εκ. το 2009, συνεισφέροντας 33% στα 

συνολικά καθαρά έσοδα τόκων του Ομίλου. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου του 

Ομίλου (έσοδα τόκων προς μέσο ενεργητικό) διαμορφώθηκε σε 2,8% το 2009, από 

3,2% το 2008, συνεχίζοντας όμως τη βελτίωσή του από το πολύ χαμηλό Α΄ τρίμηνο 

του 2009.  

 

Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες 

 

Αυξητική τάση κατέγραψαν επίσης τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες του 

Ομίλου μετά το Α’ τρίμηνο του 2009. Συνολικά, τα έσοδα προμηθειών 

διαμορφώθηκαν σε €496εκ. το 2009, έναντι €618εκ. το 2008, με τα έσοδα από 

τραπεζικές εργασίες να ανέρχονται σε €418εκ. και τα έσοδα από λοιπές εργασίες 

να διαμορφώνονται σε €78εκ. Στη «Νέα Ευρώπη», τα συνολικά έσοδα από αμοιβές 

και προμήθειες ανήλθαν σε €168εκ. και συνεισέφεραν κατά 34% στα συνολικά 

έσοδα προμηθειών του Ομίλου.  

 

Χρηματοοικονομικά και λοιπά Έσοδα 

 

Σε μια δύσκολη χρηματοοικονομική συγκυρία, ο Όμιλος κατέγραψε έσοδα από 

ομόλογα, μετοχές και συναλλαγματικές διαφορές ύψους €171εκ. μέσα από τη 

συνετή διαχείριση των θέσεών του. Συνολικά, τα έσοδα χρηματοοικονομικών 

πράξεων μαζί με τα έσοδα από μερίσματα και λοιπές εργασίες του Ομίλου 

διαμορφώθηκαν σε €203εκ. το 2009, από €114εκ.2 το 2008.  

 
 
Συνολικά Έσοδα 

  
Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €3,0δισ. το 2009, από €3,1δισ.2 

το 2008. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν σε κάθε τρίμηνο του 

2009. Η σύνθεση των εσόδων είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας, καθώς το 93% των 

συνολικών εσόδων προέρχεται από τόκους και προμήθειες. Αναφορικά με τη 

γεωγραφική κατανομή των εσόδων, το 68% προήλθε από τις εργασίες στην 

Ελλάδα και το 32% από εκείνες στη «Νέα Ευρώπη». 

 

                                                           
2 εξαιρουμένων των κερδών αποτίμησης ιδίων εκδόσεων χρέους      

Συνολικά Έσοδα  
(€εκ.) 

722 725
751

777 787

Δ΄τριμ.
2008

A΄τριμ.
2009

B΄τριμ.
2009

Γ΄τριμ.
2009

Δ΄τριμ.
2009

Καθαρά Έσοδα από Τόκους 
(€εκ.) 

Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες 
(€εκ.) 

119
113

120

130 132

Δ΄τριμ.
2008

A΄τριμ.
2009

B΄τριμ.
2009

Γ΄τριμ.
2009

Δ΄τριμ.
2009

608

544

590 599 608

Δ΄τριμ.
2008

Α΄τριμ.
2009

B΄τριμ.
2009

Γ΄τριμ.
2009

Δ΄τριμ.
2009
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Λειτουργικές Δαπάνες  

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία στέφθηκαν οι προσπάθειες περιορισμού του λειτουργικού 

κόστους του Ομίλου το 2009. Ειδικότερα, οι συνολικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 

6,1% σε ετήσια βάση (περίπου €100εκ.) και ξεπέρασαν το στόχο μείωσης κατά 5% 

που είχε τεθεί, όταν το 2008 είχαν αυξηθεί με ρυθμό που υπερέβαινε το 15%. Η 

επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της εκλογίκευσης του τρόπου λειτουργίας του 

Ομίλου στην Ελλάδα και τη «Νέα Ευρώπη».    

 

 

Κέρδη προ Προβλέψεων 

 

Παρά τη διεθνή ύφεση και τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής, τα προ προβλέψεων 

κέρδη του Ομίλου ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2008 και διαμορφώθηκαν σε €1,6δισ. 

το 2009, παραμένοντας σταθερά σε επίπεδα που θωρακίζουν τον Όμιλο.   

 

 

Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων και Ποιότητα Χαρτοφυλακίου 

 

Ο Όμιλος αύξησε κατά 33% τις προβλέψεις έναντι των πιστωτικών κινδύνων για 

την περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού του το 2009. Ειδικότερα, οι προβλέψεις 

διαμορφώθηκαν σε €1,18δισ. και αντιστοιχούν σε 2,11% των μέσων χορηγήσεων 

του έτους. Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 

90 ημερών μειώθηκε σημαντικά τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2009 σε σχέση με τα 

δύο πρώτα τρίμηνα του ίδιου έτους, γεγονός που είναι ιδιαίτερα θετικό και που 

εκτιμάται ότι θα οδηγήσει, κάτω από τις τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες, σε 

σταδιακή εξομάλυνση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στο τέλος του 

έτους, ο δείκτης των μη εξυπηρετουμένων δανείων διαμορφώθηκε σε 5,2% του 

συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και είναι σημαντικά χαμηλότερος του μέσου 

όρου της αγοράς.  

 

 

Χορηγήσεις 

 

Παρά τη διεθνή ύφεση που επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζήτηση για 

τραπεζικό δανεισμό στην Ελλάδα και στη «Νέα Ευρώπη», το χαρτοφυλάκιο 

χορηγήσεων του Ομίλου αυξήθηκε έναντι του 2008 και διαμορφώθηκε σε €57,5δισ., 

με μια δυναμική αύξηση τα δύο τελευταία τρίμηνα του έτους. Ειδικά στους καίριους 

τομείς των επιχειρήσεων και των στεγαστικών δανείων, τα υπόλοιπα αυξήθηκαν 

συνολικά κατά 4,9% σε ετήσια βάση, ενώ ο νέες εκταμιεύσεις προς μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €4,8δισ. και 

€1δισ. αντίστοιχα το 2009. Ο Όμιλος στήριξε έμπρακτα τις επιχειρήσεις και τα 

νοικοκυριά, για να ξεπεράσουν όσο πιο ανώδυνα γίνεται τις συνέπειες της κρίσης, 

ακολουθώντας ευέλικτες πολιτικές διαχείρισης των υποχρεώσεών τους, 

Κέρδη προ Προβλέψεων 
(€εκ.) 

321

363

389

414 404

Δ΄τριμ.
2008

A΄τριμ.
2009

B΄τριμ.
2009

Γ΄τριμ.
2009

Δ΄τριμ.
2009

Λειτουργικές Δαπάνες  
(€εκ.) 

1.354

1.566

1.471

2007 2008 2009

-6,1% 

+0,6% 

57,1
57,5

2008 2009

Χορηγήσεις προς Πελάτες 
(€δισ.) 
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προσφέροντας παράλληλα ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Παράλληλα, 

συνέβαλλε δυναμικά στα κρατικά προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας, αρχικά 

μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και 

κατόπιν μέσω του ΕΣΠΑ, ήταν πρωτοπόρος στην αξιοποίηση των συμπράξεων 

Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και ανέπτυξε συνεργασίες με πληθώρα 

επαγγελματικών φορέων για την στήριξη επιμέρους κλάδων.  

 

 

Καταθέσεις & Ρευστότητα 

 

Η ρευστότητα του Ομίλου βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια του 2009, παρά την 

αρνητική συγκυρία, καθώς ήταν ιδιαίτερα θετικά τα αποτελέσματα στην 

προσέλκυση νέων καταθέσεων πελατών, οι οποίες αυξήθηκαν στην Ελλάδα και τη 

«Νέα Ευρώπη» κατά €1,2δισ. και ανήλθαν σε €46,8δισ. στο τέλος του 2009. 

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος άντλησε ρευστότητα ύψους €2,8δισ. απευθείας από τις 

διεθνείς αγορές και προχώρησε και στην αποπληρωμή ομολογιών ύψους €500εκ. 

που είχε εκδώσει με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο συνολικός δείκτης 

χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 119%, από 126% που 

ήταν δύο χρόνια πριν, και είναι από τους χαμηλότερους αντίστοιχων ευρωπαϊκών 

τραπεζών.  

 

Κεφαλαιακή Επάρκεια  

 

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά το 2009 και είναι από τις 

ισχυρότερες στον κλάδο. Ο δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier Ι), ο 

οποίος δεν περιλαμβάνει υβριδικούς τίτλους και τις προνομιούχες μετοχές του 

Ελληνικού Δημοσίου, ανήλθε σε 9,8% το 2009, από 8,0% το 2008. Επιπρόσθετα, ο 

δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 12,7%, από 10,4% 

την περυσινή χρονιά. Εντός του 2009, τα ίδια κεφάλαια των μετόχων του Ομίλου 

αυξήθηκαν κατά €712εκ. και διαμορφώθηκαν σε €4,3δισ. (εξαιρουμένων των 

προνομιούχων μετοχών που έχουν εκδοθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου).  

 

                                                    

Εργασίες στη Νέα Ευρώπη 

 

Ο Όμιλος έχει αναπτύξει μια σημαντική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της «Νέας 

Ευρώπης», καθώς διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο 1.100 και πλέον καταστημάτων και 

σημείων εξυπηρέτησης πελατείας σε 7 χώρες. Στην τρέχουσα δύσκολη συγκυρία, 

βασική προτεραιότητα του Ομίλου ήταν η στήριξη των πελατών, η αποτελεσματική 

διαχείριση των πιστωτικών και λοιπών κινδύνων, η συγκράτηση των λειτουργικών 

δαπανών και η προσέλκυση νέων καταθέσεων. 

 

Το 2009, το ενεργητικό του Ομίλου στη «Νέα Ευρώπη» διαμορφώθηκε σε €21,5δισ., 

το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων ανήλθε σε €14,5δισ., ενώ οι καταθέσεις πελατών 

αυξήθηκαν κατά €938εκ. και διαμορφώθηκαν σε €9,7δισ. Σε λειτουργικό επίπεδο, τα 

Καταθέσεις Πελατών 
(€δισ.) 

45,7

46,8

2008 2009

+2,5% 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας  
(%) 

8,0%

9,8%

12,7%

10,4%

Core Tier I

2008

Core Tier I

2009

Συνολική

Επάρκεια

2008

Συνολική

Επάρκεια

2009

+1,8% 

+2,3% 
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συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 7,1% και διαμορφώθηκαν σε €970εκ., από 

€1,04δισ. το 2008, συνεισφέροντας κατά 32% στα έσοδα του Ομίλου. Ταυτόχρονα, οι 

δαπάνες μειώθηκαν σημαντικά κατά 9,7% και διαμορφώθηκαν σε €604εκ., από 

€669εκ. το 2008. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη 

κόστους- εσόδων σε 62,3% το 2009, από 64,1% το 2008. Οι αυξημένες όμως 

προβλέψεις για επισφαλή δάνεια και το υψηλό κόστους άντλησης καταθέσεων 

επηρέασαν σημαντικά το καθαρό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν αρνητικό κατά €44εκ.  

 

Παρά τη διεθνή κρίση και ύφεση που επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τις οικονομίες 

των χωρών της «Νέας Ευρώπης», οι προοπτικές μεσοπρόθεσμης ανάπτυξής τους 

παραμένουν θετικές, καθώς εισέρχονται σταδιακά σε φάση σταθεροποίησης, μετά τις 

συντονισμένες προσπάθειες παροχής οικονομικής στήριξης από τις τοπικές 

κυβερνήσεις, τις κεντρικές τράπεζες και τους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς. Η 

ανάκαμψη αναμένεται να είναι ήπια, ενώ θα χρειασθεί χρόνος για την πλήρη εξάλειψη 

των συνεπειών της κρίσης. Η Eurobank EFG θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τις 

προσπάθειες για την ανάκαμψη των οικονομιών σε αυτές της χώρες, καθώς η 

παρουσία της στην περιοχή αποτελεί σταθερό άξονα της στρατηγικής του Ομίλου 

καθώς και σημαντική πηγή κερδοφορίας για το μέλλον.  
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Βασικά Οικονομικά Μεγέθη  Όμιλος 2009 Όμιλος 2008 Δ% 
«Νέα Ευρώπη» 

2009 
«Νέα Ευρώπη» 

2008 
Δ% 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους €2.341εκ. €2.385εκ. (1,8%) €781εκ. €769εκ. 1.6% 

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών  €496εκ. €618εκ. (19,7%) €168εκ. €243εκ. (30,8%)

Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα €3.040εκ. €3.117εκ. 1 (2,5%) €970εκ. €1.044εκ. (7,1%) 

Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες €1.471εκ. €1.566εκ. (6,1%) €604εκ. €669εκ. (9,7%) 

Κέρδη προ Προβλέψεων €1.569εκ. €1.551εκ.1 1,2% €366εκ. €375εκ. (2,3%) 

Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €1.177εκ. €886εκ. 32,9% €452εκ. €220εκ. 106,0% 

Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους €362εκ.2 €652εκ. (44,6%) (€44εκ.) €137εκ.  

 

 
Χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεων Ομίλου 
(προ προβλέψεων) 2009 2008 % Μεταβολή 

Καταναλωτικά Δάνεια €10,3δισ. €11,7δισ. (12,2%) 

Στεγαστικά Δάνεια €15,3δισ. €14,8δισ. 3,7% 

Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €9,1δισ. €9,1δισ. (0,1%) 

Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €22,8δισ. €21,5δισ. 5,6% 

Σύνολο Δανείων Ομίλου €57,5δισ. €57,1δισ. 0,6% 

 
 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Ομίλου  2009 2008 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 2,8% 3,2% 

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 48,4% 47,8% 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς συνολικά  5,2% 2,7% 

Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 6,7% 3,9% 

Δείκτης Κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων 58,6% 89,7% 

Προβλέψεις προς Δάνεια  2,1% 1,7% 

Δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I)  9,8% 8,0% 

Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας  12,7% 10,4% 

Αποδοτικότητα Ενεργητικού μετά φόρων 0,4%2 0,9% 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων μετά φόρων 6,0%2 15,7% 

Κέρδη ανά μετοχή  €0,512 €1,20 

 
 1 εξαιρουμένων των κερδών αποτίμησης ιδίων εκδόσεων χρέους      

2 προ της έκτακτης φορολογικής εισφοράς    
 
                                                                                                             Αθήνα, 11 Μαρτίου 2010 

  

 
 

Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου Eurobank EFG 



31 Δεκ 2009 31 Δεκ 2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 3.079 4.041
4.784 4.613

868 1.012
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 1.224 1.518

55.837 55.878
15.243 12.200

Ενσώματα πάγια στοιχεία 1.252 1.231
Άυλα πάγια στοιχεία 710 731
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.272 978
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.269 82.202

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.258 2.792
Συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 17.188 15.925

2.274 3.077
Υποχρεώσεις προς πελάτες 46.808 45.656

7.667 8.565
Λοιπές υποχρεώσεις 1.760 1.564
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 77.955 77.579

Μετοχικό κεφάλαιο 1.480 1.378
2.818 2.209

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών 4.298 3.587
Προνομιούχες μετοχές 950 -
Προνομιούχοι τίτλοι 791 705
Δικαιώματα μειοψηφίας 275 331

6.314 4.623

84.269 82.202

1 Ιαν- 1 Ιαν-
31 Δεκ 2009 31 Δεκ 2008

Καθαρά έσοδα από τόκους  2.341  2.385
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες  418  543
Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες  48  46
Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες  31  29
Έσοδα από μερίσματα  9  20

 97  172
Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους  74  47
Λοιπά λειτουργικά έσοδα  23  35
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  3.041  3.277

Λειτουργικά έξοδα (1.471) (1.566)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  1.570 1.711

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους (1.177) (886)
Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις  5 (7)

398  818

Φόρος εισοδήματος (82) (141)

 316  677

 11  25

 305  652

362 652

Σημείωση: 

Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

Σύνολο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπά αποθεματικά 

Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ

Καθαρά κέρδη χρήσης που αναλογούν στους μετόχους μειοψηφίας

Τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Τράπεζας.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2010

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ


