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 Καθαρά Κέρδη €40εκ. το Β΄ τρίμηνο και €76εκ. το Α΄ εξάμηνο 2017 
 

 

 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α΄ τριμήνου 2017 και 
κατά 9,1% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2016  

 

 

 Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 2,6% το Α΄ εξάμηνο 2017 
 

 

 Καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό €42εκ. το Β΄ τρίμηνο 2017 
 

 

 Νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) σε αρνητικό έδαφος για 3
ο
 συνεχόμενο 

τρίμηνο (-€193εκ.) 
 

 

 Μείωση των NPEs κατά €0,8δισ. το Α΄ εξάμηνο 2017    
 

 

 Αύξηση χορηγήσεων κατά €348εκ. σε τριμηνιαία βάση 
 
 

 Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα κατά €0,7δισ. το Β΄ τρίμηνο και €0,3δισ. το Α΄ 
εξάμηνο 2017  

 

 

 Μείωση τρέχουσας χρηματοδότησης ELA κατά €2,5δισ. από τα υψηλά του 2017 
 

 

 Δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,4%
2
   

 

 

 H Eurobank προτίθεται να αποπληρώσει προνομιούχες μετοχές ύψους €950εκ. με 
έκδοση ομολόγων Tier IΙ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 
Η Grivalia Properties λογίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. Όλα τα προηγούμενα τρίμηνα έχουν αναθεωρηθεί ανάλογα. 

2
 Pro-forma για την πώληση της Grivalia Properties. 

Οικονομικά Στοιχεία B΄ Τριμήνου 2017 

1 
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«Η μείωση της αβεβαιότητας για τις οικονομικές και πολιτικές προοπτικές θέτει τις βάσεις για οριστική έξοδο 
της χώρας από την πολυετή δοκιμασία της κρίσης. Τα θετικά ορόσημα του β΄ τριμήνου, με αφετηρία την 
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, έχουν ήδη ορατή αποτύπωση στη βελτίωση των μακροοικονομικών 
δεικτών, αλλά και στις εκτιμήσεις των διεθνών αγορών για την κατεύθυνση της χώρας, που επιβεβαιώθηκαν 
κατά την πρόσφατη πρώτη έκδοση κρατικού χρέους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.  
 
Οι εξελίξεις αυτές συνιστούν ένα σημαντικό βήμα, αλλά η αποκατάσταση της κλονισμένης εμπιστοσύνης 
απαιτεί συνέχεια, συνέπεια και χρόνο. Η διατήρηση του κλίματος συνεργασίας με τους διεθνείς πιστωτές, η 
συνεπής εφαρμογή των συμφωνηθέντων και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για την 
επιχειρηματικότητα και την προσέλκυση αναγκαίων ξένων επενδύσεων αποτελούν προϋποθέσεις για την 
έναρξη ενός κύκλου σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης. 
 
Μέσα σε ένα βελτιούμενο περιβάλλον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να εστιάσει στις βασικές 
προτεραιότητες, που είναι η στήριξη του αναπτυξιακού κύκλου, η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και η 
αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η σταδιακή ανάκτηση της 
εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες και την οικονομία και η συνακόλουθη, αργή αλλά ορατή, επιστροφή 
καταθέσεων διευκολύνει την παροχή ρευστότητας προς τις υγιείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 
 
Σε αυτές τις συνθήκες, η Eurobank βελτιώνει τις επιδόσεις της και διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό 
και το στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, να χρηματοδοτήσει νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις και να στηρίξει την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας.» 
 
                    Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος Δ.Σ.   

 

«Η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Eurobank συνεχίστηκε και επιταχύνθηκε 
κατά το β΄ τρίμηνο του έτους.  

Η κερδοφορία, για έκτο συνεχές τρίμηνο, στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση των βασικών οργανικών κερδών 
προ προβλέψεων κατά 9%, με ιδιαίτερα ενισχυμένα έσοδα από προμήθειες κατά 19% (σε ετήσια βάση). Η 
συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, κυρίως στην Ελλάδα (-3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο), βελτίωσε τον δείκτη κόστους προς έσοδα. Οι διεθνείς δραστηριότητες εξακολουθούν να συμβάλλουν 
σταθερά στο θετικό αποτέλεσμα, τάση που αναμένουμε να διατηρηθεί και στο μέλλον.   

Η σταδιακή επιστροφή καταθέσεων ενίσχυσε τη ρευστότητα και τη δυνατότητά μας να στηρίξουμε τους 
πελάτες μας. Η χρηματοδότηση των νοικοκυριών και, προπάντων, των επιχειρήσεων καθώς ανακάμπτει η 
ελληνική οικονομία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα που επιβεβαιώθηκε από την αύξηση των χορηγήσεων 
κατά το β΄ τρίμηνο.  

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η εικόνα στο πεδίο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο βασικός δείκτης, των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος για τρίτο συνεχές τρίμηνο. Παράλληλα, η 
μείωση των NPEs σε απόλυτα μεγέθη κατά 0,8 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017 πιστοποιεί την 
ορθότητα της στρατηγικής για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και τη δυναμική επίτευξης των στόχων για 
τους οποίους έχουμε δεσμευθεί έναντι των εποπτικών αρχών.  

Ο δείκτης κεφαλαίων Fully Loaded Basel III CET1 ενισχύθηκε κατά 60 μονάδες βάσης από την αρχή του 
έτους. Σημαντική για τις προοπτικές της Τράπεζας είναι η βελτίωση της δομής της κεφαλαιακής μας βάσης, με 
την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους €950εκ. μέσω έκδοσης ομολόγων Tier IΙ, τα οποία 
προσμετρώνται στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια (fully loaded Basel III) και τα οποία διαμορφώνονται (pro 
forma) στο 17.1%.  

Τα θετικά αποτελέσματα του τριμήνου, στους τομείς της κερδοφορίας, μείωσης των NPEs και αύξησης των 
κεφαλαίων, επιβεβαιώνουν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης όλων των στρατηγικών και 
επιχειρηματικών στόχων που έχουμε θέσει για το 2017.» 

                                           

                                                            Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος 
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Τα καθαρά κέρδη της Eurobank αυξήθηκαν κατά 8,8% σε τριμηνιαία βάση 

και διαμορφώθηκαν σε €40εκ. το Β΄ τρίμηνο και €76εκ. το Α΄ εξάμηνο 

2017. Ειδικότερα:  

 

Tα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 2,0% το Β΄ τρίμηνο 

2017 και ανήλθαν σε €389εκ., κυρίως λόγω της αύξησης του περιθωρίου 

χορηγήσεων. Σε επίπεδο εξαμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους 

παρέμειναν αμετάβλητα στα €770εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου 

βελτιώθηκε σε 2,43% το Β΄ τρίμηνο, από 2,34% το Α΄ τρίμηνο 2017.  

 

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν σε €72εκ. το 

Β΄ τρίμηνο 2017, από €69εκ. το Α΄ τρίμηνο του ίδιου έτους, λόγω των 

εσόδων προμηθειών από τη διαχείριση περιουσίας και τις εργασίες του 

δικτύου. Το Α΄ εξάμηνο 2017 τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και 

προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19,4% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου 2016 

και διαμορφώθηκαν σε €141εκ. λόγω χαμηλότερων δαπανών για τη χρήση 

εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ. 

 

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,3% σε €461εκ., ενώ τα  λοιπά 

έσοδα υποχώρησαν από €40εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017 σε €35εκ. το Β΄ 

τρίμηνο του ίδιου έτους, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να 

διαμορφωθούν σε €496εκ., από €491εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017.  

 

Οι Λειτουργικές δαπάνες του Α΄ εξαμήνου 2017 μειώθηκαν κατά 2,6% 

έναντι του Α΄ εξαμήνου 2016 σε €489εκ., ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν 

κατά 3,5% την ίδια περίοδο και διαμορφώθηκαν σε €355εκ. Ο δείκτης 

κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης σε 49,4% το Β΄ 

τρίμηνο 2017.  

 

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,6% έναντι του 

Α΄ τριμήνου 2017 σε €216εκ. και κατά 9,1% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2016 

σε €422εκ. Αντίστοιχα, τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων 

ενισχύθηκαν κατά 1,9% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2017 σε €251εκ., ενώ 

υποχώρησαν κατά 3,9% το Α΄ εξάμηνο 2017 σε €498εκ. 

 

Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ήταν αρνητικά για τρίτο 

συνεχόμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε -€193εκ. Ο δείκτης των 

NPEs μειώθηκε κατά 90 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και 

διαμορφώθηκε σε 44,1% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του 

Β΄ τριμήνου 2017, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5δισ. το Β΄ 

τρίμηνο και €0,8δισ. το Α΄ εξάμηνο 2017. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Β΄ Τριμήνου 2017 

 

Οργανικά Έσοδα  

(€εκ.)  

449 454 461 450 461

B΄τριμ.

2016

Γ΄τριμ.

2016

Δ΄τριμ.

2016

Α΄τριμ.

2017

B΄τριμ.

2017

Λειτουργικά Έξοδα   

(€εκ.) 

250 247 242 244 245

B΄τριμ.

2016

Γ΄τριμ.

2016

Δ΄τριμ.

2016

A΄τριμ.

2017

B΄τριμ.

2017

Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων  

(€εκ.) 

199
208

220
206

216

B΄τριμ.

2016

Γ΄τριμ.

2016

Δ΄τριμ.

2016

A΄τριμ.

2017

B΄τριμ.

2017

Νέα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα 
(NPEs, €εκ.)  

492

149

-108 -72
-193

B΄τριμ.

2016

Γτριμ.

2016

Δ΄τριμ.

2016

A΄τριμ.

2017

B΄τριμ.

2017
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άνω των 90 ημερών ήταν θετικά (€91εκ.), μειώθηκαν όμως κατά 40,9% 

έναντι του Α΄ τριμήνου 2017. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές 

προβλέψεις αυξήθηκε κατά 30 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 51,1% στο 

τέλος Ιουνίου 2017, ενώ οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων 

του Β΄τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €184εκ., δηλαδή ποσοστό 1,90% επί 

των μέσων χορηγήσεων. 

   

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με 

το καθαρό αποτέλεσμα
3
 να αυξάνεται κατά 47,8% σε τριμηνιαία βάση και 

να ανέρχεται σε €42εκ, από €28εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017, με όλες τις χώρες 

να είναι κερδοφόρες.  

 

O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) 

διαμορφώθηκε σε 17,4%
4
 επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος 

Ιουνίου 2017. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο 

ανωτέρω δείκτης βελτιώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ 

τριμήνου 2017και ανήλθε σε 14,4%
4
. Παράλληλα, η Τράπεζα σκοπεύει να 

προχωρήσει στην αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών ύψους €950εκ. 

με ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Tier II). 

 

Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA 

διαμορφώνεται σε €9,9δισ. και είναι μειωμένη κατά €2,5δισ. από τα υψηλά 

του 2017.  

 

Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €0,7δισ. το Β΄ 

τρίμηνο και €0,3δισ. το Α΄ εξάμηνο 2017. Οι χορηγήσεις (προ 

προβλέψεων,διαγραφών και συναλλαγματικών διαφορών) αυξήθηκαν 

κατά €0,3δισ. το Β΄ τρίμηνο 2017. Ο δείκτης χορηγήσεων προς 

καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 113,8% στο τέλος Ιουνίου 2017, έναντι 

115,1% στο τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Πριν από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες και έκτακτα αποτελέσματα. 
4 Pro-forma για την πώληση της Grivalia Properties. 

Καθαρό Αποτέλεσμα Δραστηριοτήτων 
Εξωτερικού

3
 

(€εκ) 

30
26

30
28

42

B΄τριμ.

2016

Γ΄τριμ.

2016

Δ΄τριμ.

2016

A΄τριμ.

2017

B΄τριμ.

2017
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Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

5
 

 
Β΄ Τριμ. 2017 

 

 
Α΄ Τριμ. 2017 

 
Μεταβολή 

 
Δ΄ Τριμ. 2016 

 

 
Γ΄ Τριμ. 2016 

 

 
Β΄ Τριμ. 2016 

 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους €389εκ. €382εκ. 2,0% €390εκ. €389εκ. €388εκ. 

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών  €72εκ. €69εκ. 4,5% €71εκ. €66εκ. €61εκ. 

Λειτουργικά Έσοδα €496εκ. €491εκ. 1,1% €517εκ. €486εκ. €516εκ. 

Λειτουργικά Έξοδα €245εκ. €244εκ. 0,4% €242εκ. €247εκ. €250εκ. 

Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων  €216εκ. €206εκ. 4,6% €220εκ. €208εκ. €199εκ. 

Κέρδη προ Προβλέψεων  €251εκ. €247εκ. 1,9% €275εκ. €239εκ. €266εκ. 

Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €184εκ. €188εκ. (2,4%) €186εκ. €191εκ. €222εκ. 

Καθαρό Αποτέλεσμα μετά από φόρους €40εκ. €37εκ. 8,8% €38εκ. €85εκ. €46εκ. 

 

 

Στοιχεία Ισολογισμού  Β΄ Τριμ. 2017 
 

Α΄ Τριμ. 2017 

Καταναλωτικά Δάνεια €6.253εκ. €6.275εκ. 

Στεγαστικά Δάνεια €17.457εκ. €17.711εκ. 

Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €7.125εκ. €7.142εκ. 

Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €19.252εκ. €19.051εκ. 

Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €50.116εκ. €50.210εκ. 

Σύνολο Καταθέσεων  €34.101εκ. €33.660εκ. 

Σύνολο Ενεργητικού €64.015εκ. €65.657εκ. 

 

 

 
7
 

 

                                                           
5 Η Grivalia Properties λογίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση. Όλα τα προηγούμενα τρίμηνα έχουν αναθεωρηθεί ανάλογα. 
6 Pro-forma για την πώληση της Grivalia Properties. 

 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
5
 

 
Β΄ Τριμ. 2017 

 
Α΄ Τριμ. 2017 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 
 
 

2,43% 2,34% 

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 
 
 

49,4% 49,7% 

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) 44,1% 45,0% 

Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 34,6% 34,8% 

Δείκτης Κάλυψης Μη εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 51,1% 50,8% 

Δείκτης Κάλυψης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 
 
 

65,3% 65,5% 

Προβλέψεις προς Δάνεια  
 

1,90% 1,94% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET1) 17,4%
6
 17,3% 

Α  Οικονομικά Στοιχεία Eurobank 
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Ορολογία 
 
 

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και 

προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές υπηρεσίες της υπό εξέταση περιόδου. 

 

Έσοδα από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητες: Το σύνολο των εσόδων από μερίσματα, αποτελέσματα 

χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους και λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα 

της υπό εξέταση περιόδου. 

 

Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων: Το άθροισμα των καθαρών εσόδων από τόκους και καθαρών εσόδων 

από αμοιβές και προμήθειες μείον τα λειτουργικά έξοδα της  υπό εξέταση περιόδου. 

 

Κέρδη προ προβλέψεων: Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων και εξόδων αναδιάρθρωσης όπως 

γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου. 

 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (NIM): Ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους σε ετησιοποιημένη βάση, 

προς το μέσο υπόλοιπο του συνόλου ενεργητικού (ο αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού στο 

τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος του προηγούμενου έτους). 

 

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα: Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα. 

 

Δείκτης Προβλέψεων (ζημιές) προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (μετά από προβλέψεις): Ο λόγος των 

προβλέψεων (ζημιών) για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις της υπό εξέταση περιόδου σε 

ετησιοποιημένη βάση, προς το μέσο υπόλοιπο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες μετά από 

προβλέψεις (ο αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες μετά από προβλέψεις στο 

τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος του προηγούμενου έτους). 

 

Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από 

πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (προ προβλέψεων)  προς το σύνολο των δανείων και 

απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων), στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. 

 

Νέα Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των δανείων 

και απαιτήσεων από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της υπό εξέταση περιόδου με εξαίρεση την 

επίπτωση από τις διαγραφές δανείων, τις πωλήσεις και λοιπές μεταβολές. 

 

Δείκτης Κάλυψης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Ο λόγος των συσσωρευμένων 

προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες προς τα δάνεια και 

απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. 
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Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs): Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Τραπεζών (ΕΑΤ) - European Banking Authority (EBA) -  στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνονται 

δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και δάνεια αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή δάνεια  τα οποία 

θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, παρόλο που είτε είναι ενήμερα, είτε είναι σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, 

καθώς υπάρχουν ενδείξεις για δυσκολίες πλήρους αποπληρωμής χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης. 

 

Δείκτης NPEs: Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύνολο των ανοιγμάτων (προ 

προβλέψεων) στο τέλος της περιόδου αναφοράς. 

 

Δείκτης κάλυψης NPEs: Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των NPEs στο τέλος 

της περιόδου αναφοράς. 

 

Σχηματισμός νέων NPEs: Καθαρή μεταβολή των NPEs εξαιρούμενης της επίπτωσης των διαγραφών, των 

πωλήσεων και λοιπών μεταβολών. 

 

Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (μετά από 

προβλέψεις) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου.  

 

Σταθμισμένο ενεργητικό (RWAs): Είναι το σύνολο του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού του 

Ομίλου, σταθμισμένα με βάση τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 

575/2013, λαμβάνοντας υπόψη τον πιστωτικό, λειτουργικό και το κίνδυνο αγοράς.  

 

Κεφάλαια κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1, 

όπως ορίζονται με τον κανονισμό (EE) Αρ.575/2013, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk 

Weighted Assets - RWA).  

 

Κεφάλαια Κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Πλήρης εφαρμογή): Κεφάλαια κοινών μετοχών της 

κατηγορίας 1, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό 575/2013 χωρίς την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών 

διατάξεων δια το σύνολο σταθμισμένου έναντι κινδύνου στοιχείων ενεργητικού. 



30 Ιουν 2017 31 Δεκ 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 1.372 1.477

2.339 2.759

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 1.681 1.980

38.812 39.058

11.106 12.463

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες 118 101

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 400 638

Επενδύσεις σε ακίνητα 340 905

Άυλα πάγια στοιχεία 156 145

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.897 4.945

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.859 1.922

Στοιχεία ενεργητικού δραστηριοτήτων προς πώληση 935 -                 

Σύνολο ενεργητικού 64.015 66.393

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 13.839 13.906

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 5.584 7.780

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 2.074 2.441

Υποχρεώσεις προς πελάτες 34.101 34.031

Λοιπές υποχρεώσεις 783 880

Υποχρεώσεις δραστηριοτήτων προς πώληση 76 -                 

Σύνολο υποχρεώσεων 56.457 59.038

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο - κοινές μετοχές 655 655

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον  5.273  5.067

Μετοχικό κεφάλαιο - προνομιούχες μετοχές 950 950

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας 6.878 6.672

Προνομιούχοι τίτλοι 43 43

Δικαιώματα τρίτων 637 640

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  7.558  7.355

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 64.015 66.393

1 Ιαν- 1 Ιαν-

30 Ιουν 2017 30 Ιουν 2016

Καθαρά έσοδα από τόκους  771  771

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες  135  112

Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες  5  5

 30 (8)

Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους  44  71

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα  1  68

Λειτουργικά έσοδα  986  1.019

Λειτουργικά έξοδα (489) (502)

Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων 

και εξόδων αναδιάρθρωσης  497  517

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις (372) (398)

Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις (25)             (7)               

Έξοδα αναδιάρθρωσης (1) (47)

Αναλογία κερδών/(ζημιών) από επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες  3 (0)

 102  65

Φόρος εισοδήματος (26) (13)

Προσαρμογές φόρου -                  31

 76  83

 11  31

 87  114

 11  8

 76  106

Σημειώσεις:

Τον Ιούνιο 2017, οι δραστηριότητες του υπό-ομίλου Grivalia έχουν παρουσιαστεί ως μη συνεχιζόμενες. Η συγκριτική πληροφόρηση 

της κατάστασης αποτελεσμάτων έχει αναπροσαρμοστεί αντίστοιχα.

Η Οικονομική Έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στις 

31 Αυγούστου 2017.

Καθαρά κέρδη από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Καθαρά κέρδη

Καθαρά κέρδη που αναλογούν σε τρίτους

Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους

Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρου

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
Αρ. Γ.Ε.ΜH.: 000223001000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 


