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Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007  

 
 

 

 
 
 

• Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 28,6% σε €645 εκ.1, έναντι στόχου €615εκ.  
• Σηµαντική Αύξηση Χορηγήσεων Οµίλου κατά 27,4% (€7,3 δισ. νέα δάνεια) - 

Υπερδιπλασιασµός ∆ανείων εκτός Ελλάδος  
• Συνολικό δίκτυο 1.300 καταστηµάτων και σηµείων πώλησης, εκ των οποίων τα 790 

στο εξωτερικό   
• ∆ιανοµή Μερίσµατος €0,92 ανά µετοχή και ∆ωρεάν Μετοχών 2 στις 10  
• Στόχος για µέση ετήσια αύξηση καθαρών κερδών 22% το 2007-2009 

 
Το 2006 αποτέλεσε έτος σταθµό για τον Όµιλο Eurobank EFG και χαρακτηρίστηκε από την 
επέκταση της παρουσίας του σε τρεις νέες χώρες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, 
καθώς και από την επίτευξη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης εργασιών στην Ελλάδα και τις λοιπές 
χώρες της Νέας Ευρώπης. Στο τέλος του 2006, ο Όµιλος Eurobank EFG διέθετε ισχυρή 
παρουσία στην Ελλάδα και τη Νέα Ευρώπη µε δίκτυο 1.300 καταστηµάτων και σηµείων 
πώλησης και 19.000 εργαζοµένων. 
 
Η σταθερά αναπτυξιακή πορεία της Eurobank τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νέα Ευρώπη και 
η ενίσχυση του ρόλου της στις αγορές αυτές είχε ως συνέπεια τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 
2006 να υπερβούν τους στόχους που είχε θέσει η ∆ιοίκηση της Τράπεζας στις αρχές του 
περασµένου έτους. Ειδικότερα, τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 28,6% και 
διαµορφώθηκαν σε €644,5 εκ., έναντι στόχου €615εκ., ενώ περιλαµβανοµένης της εφάπαξ  
φορολόγησης των αποθεµατικών τα καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν σε €601,1 εκ.  
 
Ως αποτέλεσµα της υψηλής κερδοφορίας, το ∆.Σ. της Τράπεζας αποφάσισε να προτείνει στην 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανοµή συνολικού µερίσµατος €0,92 ανά µετοχή 
(περιλαµβανοµένου του προµερίσµατος €0,36), έναντι €0,752 πέρυσι, αυξηµένου κατά 23%. Το 
συνολικό µέρισµα αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 3,7% επί της µέσης τιµής της µετοχής 
κατά το 2006. Το ∆.Σ. αποφάσισε επίσης να εισηγηθεί στην ίδια Γενική Συνέλευση τη δωρεάν 
διανοµή 2 νέων µετοχών για κάθε 10 παλαιές. 
 
Ταυτόχρονα, ο Όµιλος Eurobank EFG ανακοινώνει σήµερα υψηλότερους στόχους για την 
τριετία 2007-2009. Η στρατηγική του Οµίλου παραµένει σταθερά προσανατολισµένη στη 
διατήρηση υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και στη δηµιουργία ενός διεθνή τραπεζικού οργανισµού 
µε ισχυρή παρουσία σε µια πληθυσµιακή αγορά άνω των 200 εκατοµµυρίων κατοίκων, µε 
συνολικό ΑΕΠ που προσεγγίζει το €1τρισ. Ειδικότερα, ο Όµιλος στοχεύει σε:  
 

• Μέση Ετήσια Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 22%3 το 2007-2009 
 

• Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων πάνω από 25% έως το 2009 
 

• ∆είκτη Κόστους / Εσόδων κάτω από 45% έως το 2009 
                                                           
1 Χωρίς την εφάπαξ φορολόγηση των αποθεµατικών 
2 Αναπροσαρµοσµένο µε βάση τη διανοµή 2/10 δωρεάν µετοχών το 2006 
3 Επί των καθαρών κερδών του 2006 ύψους €644,5εκ. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
                               
Βασικά Μεγέθη 2006 2005 ∆% 
Σύνολο Ενεργητικού (€ δισ.) 53,8 44,5 21,0%

Σύνολο Χορηγήσεων (€ δισ.) 34,9 27,4 27,4%

Σύνολο Καταθέσεων (€ δισ.) 23,9 19,3 24,2%

Σύνολο Εσόδων (€ εκ.) 2.234 1.861 20,0%

Οργανικά Κέρδη (€ εκ.) 694 592 17,3%

Καθαρά Κέρδη (€ εκ.) 601 501 20,0%

Καθαρά Κέρδη (χωρίς την εφάπαξ φορ. αποθεµατικών) (€ εκ.) 645 501 28,6%
Αποδοτικότητα Ενεργητικού* 1,33% 1,30% 3µ.β.

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων* 23,0% 21,1% 196µ.β.

Κόστος προς Έσοδα 47,5% 47,9% 33µ.β.

(*) χωρίς την εφάπαξ φορολόγηση αποθεµατικών  
 
Το Ενεργητικό του Οµίλου αυξήθηκε κατά 21% έναντι του 2005, και διαµορφώθηκε σε €53,8 
δισ. στo τέλος του 2006, από €44,5 δισ. το 2005. Σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή είχε η 
δυναµική επέκταση του Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων κατά 27,4% σε €34,9 δισ. Ειδικότερα, 
τα ∆άνεια προς Νοικοκυριά (καταναλωτικά και στεγαστικά) αυξήθηκαν κατά 28% σε €16,7 
δισ. και οι Χορηγήσεις προς Επιχειρήσεις ενισχύθηκαν κατά 26,9% σε €18,2 δισ. 
Εντυπωσιακή ήταν και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου στη Νέα Ευρώπη, µε τα υπόλοιπα 
χορηγήσεων να εµφανίζουν αύξηση κατά 117% σε συγκρίσιµη βάση4 και να ανέρχονται σε €3,6 
δισ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2006 τα υπόλοιπα χορηγήσεων της Eurobank αυξήθηκαν 
συνολικά κατά €5,3 δισ. στην Ελλάδα και κατά €2 δισ. στη Νέα Ευρώπη.  
 
Σηµαντική βελτίωση παρουσίασε και η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, µε τον 
δείκτη των µη εξυπηρετουµένων δανείων προς το σύνολο των χορηγήσεων να µειώνεται σε 
2,76% στο τέλος του 2006, από 3,02% το 2005. Η εξέλιξη αυτή είναι απόρροια της 
αποτελεσµατικότερης διαχείρισης κινδύνων και της βελτίωσης του επιχειρηµατικού κλίµατος. 
Οι προβλέψεις ως ποσοστό των ενήµερων χορηγήσεων διαµορφώθηκαν σε 1,14% το 2006, από 
1,29% το 2005, ενώ οι σωρευτικές προβλέψεις καλύπτουν το 89,3% των επισφαλών 
απαιτήσεων, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην ελληνική αγορά.  
 
Σηµαντικά ήταν και τα αποτελέσµατα στον τοµέα της ∆ιαχείρισης Περιουσίας µε τα Συνολικά 
υπό διαχείριση Κεφάλαια των Πελατών να σηµειώνουν ετήσια αύξηση κατά 21% και να 
διαµορφώνονται σε €44,6 δισ. στο τέλος του 2006. Οι Συνολικές Καταθέσεις 
(συµπεριλαµβανοµένων των repos) ενισχύθηκαν κατά 24,2% και ανήλθαν σε €23,9 δισ. το 
2006, από €19,3 δισ. το 2005. Ιδιαίτερη επιτυχία σηµειώθηκε επίσης τόσο στη διαχείριση 
κεφαλαίων του Private Banking, µε τα υπόλοιπα να έχουν αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά 19% σε 
€7,5 δισ., όσο και στις ασφαλιστικές εργασίες, µε τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών να 
αυξάνονται κατά 55% σε €978 εκ.  
 
Τα Συνολικά Έσοδα του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 20% και ανήλθαν σε €2,2 δισ. το 2006 λόγω 
της ενίσχυσης των εργασιών στην Τραπεζική Ιδιωτών Πελατών και Επιχειρήσεων, στη 
∆ιαχείριση Περιουσίας και στις Κεφαλαιαγορές (Χρηµατιστηριακές Εργασίες, Επενδυτική 
Τραπεζική και ∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων). Τα έσοδα από τη Νέα Ευρώπη αποτελούν πλέον το 
14% των συνολικών εσόδων του Οµίλου, έναντι 11% που ήταν το 2005. 
 

                                                           
4 Εξαιρουµένης της DZI Bank 
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Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων είχε ως αποτέλεσµα τα Καθαρά Έσοδα από 
Τόκους να σηµειώσουν αύξηση κατά 16,4% σε ετήσια βάση και να διαµορφωθούν σε €1,6 δισ. 
Ταυτόχρονα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρήθηκε στο 3,3%. 
 
Καθοριστική ήταν και η ενίσχυση των Εσόδων από Αµοιβές και Προµήθειες, µε αιχµή τα έσοδα 
που συνδέονται µε τις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση κεφαλαίων. Πιο συγκεκριµένα, τα 
Έσοδα Προµηθειών από Τραπεζικές Εργασίες αυξήθηκαν δυναµικά κατά 26% σε €446,7 εκ. 
το 2006, µε τα έσοδα προµηθειών από τις Κεφαλαιαγορές να ενισχύονται κατά 59,7% σε 
€117 εκ. και τα έσοδα από τα αµοιβαία κεφάλαια και τη διαχείριση περιουσίας να αυξάνονται 
κατά 8,8% σε €150,4 εκ.  
 
Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Προµήθειες ενισχύθηκαν συνολικά κατά 17,2% σε €2,1 
δισ., συνεισφέροντας 94% στα Συνολικά Έσοδα του Οµίλου Eurobank EFG.  
 
Η αποτελεσµατική διαχείριση σε συνδυασµό µε τη θετική συγκυρία στις κεφαλαιαγορές 
επέφεραν τη σηµαντική αύξηση των εσόδων που προέρχονται από χρηµατοοικονοµικές πράξεις, 
µερίσµατα και λοιπά έσοδα το 2006. Ειδικότερα, τα έσοδα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις 
(αγορές µετοχών, οµολόγων και συναλλάγµατος) αυξήθηκαν κατά 78,3% και διαµορφώθηκαν 
σε €102 εκ. το 2006, από €57,2 εκ. πέρυσι. Συνολικά, τα έσοδα χρηµατοοικονοµικών πράξεων 
µαζί µε τα έσοδα από µερίσµατα και λοιπές εργασίες ανήλθαν σε €132,6 εκ. το 2006, από €68,9 
εκ. το 2005. 
 
Οι Συνολικές Λειτουργικές ∆απάνες αυξήθηκαν κατά 10,9% στην Ελλάδα και 19,2% σε 
επίπεδο Οµίλου, ενώ σε συγκρίσιµη βάση5, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών για τον Όµιλο 
ήταν 12,9%. Την αύξηση του κόστους επηρέασαν οι δαπάνες για την αναβάθµιση των 
υποδοµών και την επέκταση του δικτύου καταστηµάτων στη Νέα Ευρώπη.  
 
Παρά τη συνεχιζόµενη επέκταση, αξιοσηµείωτη ήταν η βελτίωση του δείκτη 
αποτελεσµατικότητας. Συγκεκριµένα, ο ∆είκτης Κόστους προς Έσοδα για τις δραστηριότητες 
στην Ελλάδα µειώθηκε στο 40,7% το 2006, από 42,7% το 2005, ενώ περιλαµβανοµένων και 
των δραστηριοτήτων στη Νέα Ευρώπη διαµορφώθηκε σε 47,5%.  
 
Η αύξηση της κερδοφορίας του Οµίλου είχε ως αποτέλεσµα την ενίσχυση της αποδοτικότητας 
του µέσου Ενεργητικού (µετά από φόρους) σε 1,33%6 και της αποδοτικότητας των µέσων 
Ιδίων Κεφαλαίων (µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας) σε 23%6 το 2006. Τέλος ο 
δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας διαµορφώθηκε σε 10,4%, ενώ ο δείκτης 
κεφαλαίων πρώτης διαβάθµισης Tier Ι ανήλθε σε 8,5% το 2006. 
 
 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ 
 

Το 2006 χαρακτηρίστηκε από σηµαντικές εξελίξεις στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και τη Σερβία, 
όπου ο όµιλος διέθετε ήδη παρουσία, αλλά και από την είσοδο σε νέες τραπεζικές αγορές: την 
Πολωνία, την Τουρκία και την Ουκρανία.  
 
Στη Βουλγαρία, συνεχίστηκε η επέκταση του δικτύου της Postbank, το οποίο αριθµούσε 151 
καταστήµατα και 5 επιχειρηµατικά κέντρα στο τέλος του 2006. Παράλληλα, η Eurobank 
προχώρησε στην εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού στη DZI Bank. Η µελλοντική συγχώνευση 
                                                           
5 Εξαιρουµένων των δαπανών στην Πολωνία, την Τουρκία και της NSB στη Σερβία που δεν είχαν ενοποιηθεί την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
6 Εξαιρουµένης της εφάπαξ φορολόγησης των αποθεµατικών  
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των δύο τραπεζών κατατάσσει την Eurobank στην 4η θέση της Βουλγαρικής αγοράς µε βάση το 
ενεργητικό και τα δάνεια και στην 3η θέση µε βάση τις καταθέσεις.  
 
Στη Ρουµανία, συνεχίσθηκε η αναδιοργάνωση της Bancpost. Στο τέλος του 2006 η Τράπεζα 
διέθετε 189 καταστήµατα και 10 επιχειρηµατικά κέντρα. 
 
Στη Σερβία, η Eurobank ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της µε την εξαγορά του 100% της 
Nacionalna stedionica banka (NSB) τον Μάρτιο του 2006. Η νοµική συγχώνευση µεταξύ της 
EFG Eurobank A.D. Beograd και NSB ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2006 και η νέα 
τράπεζα µετονοµάστηκε σε Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd. Η λειτουργική συγχώνευση 
αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2007, δηµιουργώντας το 4ο 
µεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο στη χώρα. Επιπρόσθετα, η Eurobank κατέληξε πρόσφατα σε 
συµφωνία για την αγορά του 74,16% της χρηµατιστηριακής εταιρείας Prospera Securities AD 
Beograd στη Σερβία. Η Prospera κατέλαβε την τρίτη θέση ανάµεσα στις χρηµατιστηριακές 
εταιρείες στην Σερβία για το 2006 σε όρους όγκου συναλλαγών µετοχών µε µερίδιο αγοράς 
6,29%.   
 
Στην Πολωνία, ο όµιλος ξεκίνησε µε επιτυχία την αυτόνοµη ανάπτυξή του το Μάρτιο του 2006, 
και µέχρι το τέλος του έτους διέθετε δίκτυο 70 καταστηµάτων και 60 σηµείων πώλησης. Τα 
αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά, µε τις Χορηγήσεις και τις Καταθέσεις να διαµορφώνονται σε 
€231 εκ. και €137 εκ. αντίστοιχα στο τέλος του 2006.  
 
Στην Τουρκία, ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιδόσεις της EFG Istanbul Securities, η οποία 
παρουσίασε καθαρά κέρδη €9,8 εκ. το 2006, από €5,1 εκ. το 2005. Παράλληλα, το Μάϊο του 
2006 ο όµιλος Eurobank EFG συµφώνησε να εξαγοράσει την Tekfenbank, η οποία προσφέρει 
ένα ευρύ φάσµα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Τουρκία.  

 
Τον Ιούλιο του 2006, η Eurobank EFG συµφώνησε την απόκτηση του 99,34% της Universal 
Bank στην Ουκρανία.  Η αγορά της Universal Bank εξασφαλίζει την είσοδο της Eurobank EFG 
σε µια ελκυστική αγορά. Ο όµιλος προτίθεται να επεκτείνει την παρουσία του ώστε να επιτύχει 
δυναµική κάλυψη σε ολόκληρη την Ουκρανία.  
 
 

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
 

Ως επιστέγασµα της ηγετικής θέσης της Eurobank στους τοµείς υψηλής ανάπτυξης στην 
Ελλάδα, της αυξανόµενης επέκτασης στη Νέα Ευρώπη, της βελτίωσης της 
αποτελεσµατικότητας, της υψηλής ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και της 
ενίσχυσης της κερδοφορίας, η Fitch προχώρησε εντός του 2006 στην αναβάθµιση της 
πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας (Μακροπρόθεσµη σε «Α»-, Βραχυπρόθεσµη σε «F1», 
Προοπτική «Σταθερή»). 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Eurobank διατηρεί την υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση από τη  
Moody’s, την S&P και τη Fitch ανάµεσα από όλες τις ελληνικές τράπεζες.  
 
 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2006 
 

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 2006 από τα 
εγκυρότερα διεθνή και ελληνικά µέσα: Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα το 2006 από το 
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«Global Finance», Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα στον Τοµέα του Private Banking από το 
«Euromoney», Καλύτερη Τράπεζα Trade Finance στην Ελλάδα από το «Global Finance» και 
Κορυφαίος Εγχώριος Θεµατοφύλακας 2006 από το «Global Custodian».  
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Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη (€ εκ.) 2006 2005 ∆% 
Καθαρά Εσοδα από Τόκους 1.596,6 1.371,6 16,4%

Καθαρά Εσοδα από Προµήθειες 446,7 354,6 26,0%

Έσοδα Προµηθειών από µη τραπεζικές εργασίες 57,6 65,8 -12,5%

Οργανικά Έσοδα 2.100,9 1.792,0 17,2%

Μη Οργανικά Έσοδα 132,6 68,9 92,4%

Συνολικά Λειτουργικά Εσοδα 2.233,5 1.860,9 20,0%
Συνολικές Λειτουργικές ∆απάνες 1.062,0 890,9 19,2%

Προβλέψεις 344,4 308,8 11,5%

Οργανικά Κέρδη 694,5 592,2 17,3%
Κέρδη προ φόρων µετά δικ. Μειοψ. 825,2 671,7 22,9%

Καθαρά Κέρδη 601,1 501,1 20,0%

Καθαρά Κέρδη (χωρίς την εφάπαξ φορολ. αποθεµατικών) 644,5 501,1 28,6%

Σύνολο Χορηγήσεων 34.895 27.385 27,4%

Σύνολο Καταθέσεων 23.914 19.255 24,2%

Σύνολο Ενεργητικού 53.820 44.464 21,0%

Ίδια Κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους 2.657 2.523 5,3%

Χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων, € εκ) 2006 2005 ∆% 
Καταναλωτικά ∆άνεια 8.210 6.811 20,5%

Στεγαστικά ∆άνεια 8.527 6.262 36,2%

∆άνεια προς Νοικοκυριά 16.737 13.073 28,0%
∆άνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις 5.534 4.027 37,4%

∆άνεια προς Μεσαίες Επιχειρήσεις 7.227 5.808 24,4%

∆άνεια προς Μεγάλες Επιχειρήσεις 5.397 4.477 20,5%

Χορηγήσεις προς Επιχειρήσεις 18.158 14.312 26,9%
Σύνολο Χορηγήσεων 34.895 27.385 27,4%

Κεφάλαια Υπό ∆ιαχείριση (€ εκ.) 2006 2005 ∆% 
Καταθέσεις και µερίδια Α/Κ διαχ. ∆ιαθεσίµων 26.909 20.341 32,3%

Λοιπά Αµοιβαία Κεφάλαια 6.534 7.559 -13,6%

Λοιπά Επενδυτικά Προϊόντα 11.175 8.972 24,6%

Συνολικά Κεφάλαια Υπό ∆ιαχείριση 44.617 36.872 21,0%

Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 2006 2005
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 3,3% 3,5%

∆είκτης Κόστους προς Εσοδα 47,5% 47,9%

Μη εξυπηρετούµενα δάνεια προς συνολικά (%) 2,76% 3,02%

∆είκτης Κάλυψης µη εξυπηρετούµενων δανείων 89,3% 92,0%

Προβλέψεις προς δάνεια (%) 1,14% 1,29%

∆είκτης Βασικών Εποπτικών Κεφαλαίων (Tier I) 8,5% 10,9%

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 10,4% 13,5%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROA) (*) 1,33% 1,30%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (*) 23,0% 21,1%

Κέρδη ανά Μετοχή (€) (*) 1,59 1,29

(*) χωρίς την εφάπαξ φορολόγηση αποθεµατικών  



31 Δεκ 2006 31 Δεκ 2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 2.654 1.755
2.938 2.993

807 1.209
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 518 311

34.046 26.624
10.936 10.024

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 48 35
Άϋλα πάγια στοιχεία 354 154
Ενσώματα πάγια στοιχεία 974 827
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 545 532
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 53.820 44.464

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

10.923 10.781
709 736

Υποχρεώσεις προς πελάτες 23.914 19.255
13.160 9.153

Λοιπά στοιχεία παθητικού 1.490 1.140
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 50.196 41.065

Μετοχικό κεφάλαιο 1.242 1.047
1.415 1.476

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας 2.657 2.523

Προνομιούχοι τίτλοι 786 762

3.443 3.285

Δικαιώματα μειοψηφίας 181 114
3.624 3.399

53.820 44.464

1 Ιαν- 1 Ιαν-
31 Δεκ 2006 31 Δεκ 2005

Καθαρά έσοδα από τόκους 1.597  1.372
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες 447  354
Αποτελέσματα από ασφαλιστικές υπηρεσίες 37  36
Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες 20  30
Οργανικά Έσοδα 2.101  1.792

Έσοδα από μερίσματα 9  4
32  20

Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους 70  37
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 21  7

132  68

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  2.233  1.860
Λειτουργικά έξοδα (1.062) (890)

(344) (309)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 827  661

Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις 5  15
832  676

Φόρος εισοδήματος (225) (172)

607  504

(6) (3)

601  501

 644  501

Κέρδη μετά από φόρο ανά μετοχή - βασικά και diluted σε ευρώ 1,47 1,29

1,59 1,29

Σημειώσεις: 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπά αποθεματικά

     Υπ. Απ. 6511/172/2006, θα δηµοσιευτούν στον τύπο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας την ίδια ηµεροµηνία.

Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της 
Τράπεζας και προνομιούχοι τίτλοι

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους

     στην ιστοσελίδα της Τράπεζας την 27η Φεβρουαρίου 2007. Τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της Τράπεζας, σύµφωνα µε την 
2.  Οι πλήρεις και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 αρ.135, θα αναρτηθούν 

Δικαιώματα μειοψηφίας

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

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

Κέρδη μετά από φόρο ανά μετοχή σε ευρώ - Εξαιρουμένης της εφάπαξ 
φορολογίας επί αποθεματικών

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

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 διαθέσιμων προς πώληση επενδυτικών τίτλων

Σύνολο 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ


