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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

   Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 - Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

    Τα κατωτέρω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως  στους αναγνώστες, πριν προβούν σε 

οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή, ή άλλη συναλλαγή µε την Τράπεζα, να ανατρέξουν στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι  ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.).

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν-

 31 Μαρ 2015 31 Μαρ 2014 31 Μαρ 2015 31 Μαρ 2014 31 Μαρ 2015 31 ∆εκ 2014 31 Μαρ 2015 31 ∆εκ 2014

 247  243 Καθαρά έσοδα από τόκους  373  367 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 22 15 Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες  53  46 915 801 Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες 2.360 1.948

-                     -                     Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες  10  9 6.168 5.892 Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 3.831 3.059

 1  2 Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες  13  10 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην

 7  0 Έσοδα από µερίσµατα  1  0 65 73 εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 303 360

(27)  8 Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών (5)  6 2.215 2.121 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 2.246 2.134

(6)  7 Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους  17  22 35.493 35.076 ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 42.887 42.133

 8 (1) Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα  1  1 3.032 2.913 Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων 5.647 5.626

 252  274 Λειτουργικά έσοδα  463  461 240 346 Χαρτοφυλάκιο διακρατούµενων µέχρι τη λήξη επενδυτικών τίτλων 643 657

(163) (178) Λειτουργικά έξοδα (247) (267) 11.714 11.700 Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου 11.557 11.566

2.582 2.570 Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις -                     -                     

5 5 Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 6 6

 89  96 Λειτουργικά κέρδη προ αποµειώσεων και έκτακτων αποτελεσµάτων  216  194 278 282 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 695 702

64 64 Επενδύσεις σε ακίνητα 841 876

(253) (420) Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις (302) (479) 60 60 Άυλα πάγια στοιχεία 150 150

(23) (10) Λοιπές ζηµιές αποµείωσης (23)                 (40) 3.948 3.871 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 3.966 3.894

(2)  51 Έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπά έκτακτα αποτελέσµατα (2)  100 1.695 1.720 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.164 2.137

Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συµµετοχές -                     -                     Στοιχεία ενεργητικού δραστηριοτήτων προς πώληση 217 270

-                     -                     σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 0                        0                        68.474 67.494 Σύνολο ενεργητικού 77.513 75.518

(189) (283) Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου (111) (225)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

29.016 12.610 Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 29.016 12.610

 51  93 Φόρος εισοδήµατος  30  77 2.817 13.408 Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 1.350 10.256

-                      77 Έκτακτες προσαρµογές φόρου -                      77 3.159 2.470 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 3.171 2.475

(138) (113) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (81) (71) 26.748 31.985 Υποχρεώσεις προς πελάτες 34.947 40.878

1.265 1.287 Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 737 811

417 477 Λοιπές υποχρεώσεις 1.999 2.020

-                     (52)                 Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (7) (132)               -                     -                     Υποχρεώσεις δραστηριοτήτων προς πώληση 121 164

63.422 62.237 Σύνολο υποχρεώσεων 71.341 69.214

(138) (165) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) (88) (203)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4.412 4.412 Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές µετοχές 4.408 4.412

-                     -                     Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) που αναλογούν σε τρίτους  6  4  950  950 Μετοχικό κεφάλαιο-προνοµιούχες µετοχές 950 950

(138) (165) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους (94) (207) 6.682 6.682 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 6.685 6.682

(7.390)            (7.185)            Λοιπά αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον (6.597)            (6.485)            

 4.654  4.859 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας  5.446  5.559

(0,0094) (0,0301) Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρο ανά µετοχή-Βασικά (0,0064) (0,0379) 398 398 Υβριδικά κεφάλαια-προνοµιούχοι τίτλοι  77 77

-                     -                     ∆ικαιώµατα τρίτων 649 668

 5.052  5.257 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  6.172  6.304

Κέρδη/(ζηµιές) από συνεχιζόµενες 

(0,0094) (0,0206) δραστηριότητες ανά µετοχή - Βασικά (0,0060) (0,0137)  68.474  67.494 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  77.513  75.518(0,0094) (0,0206) δραστηριότητες ανά µετοχή - Βασικά (0,0060) (0,0137)  68.474  67.494 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  77.513  75.518

Σηµειώσεις :

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν-

31 Μαρ 2015 31 Μαρ 2014 31 Μαρ 2015 31 Μαρ 2014

(138) (165) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) (88) (203)

(67)  15 ∆.Λ.Π. 39 αποθεµατικό αναπροσαρµογής (19)  12

-                     -                     Συναλλαγµατικές διαφορές  2 (9)

(205) (150) Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα, µετά από φόρο (105) (200)

Συνολικό αποτέλεσµα µετά από φόρο που αναλογεί σε:

Μετόχους

(205) (98) -από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (103) (64)

-                     (52)                 -από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (8) (140)               

∆ικαιώµατα τρίτων

-                     -                     -από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 6                     4

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν-

31 Μαρ 2015 31 Μαρ 2014 31 Μαρ 2015 31 Μαρ 2014

 5.257  4.002 Ίδια κεφάλαια 1 Ιανουαρίου  6.304  4.523

(138) (165) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) (88) (203)

(67)  15 Λοιπά αποτελέσµατα µετά από φόρο απευθείας στην καθαρή θέση (17)  3

-                     -                     Απόκτηση/µεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές επιχειρήσεις (1)  212

-                     -                     ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα από θυγατρικές του Οµίλου µε δικαιώµατα τρίτων (24) -                     

-                      11 (Αγορές)/πωλήσεις ιδίων µετοχών και προνοµιούχων τίτλων, µετά από φόρο (2)  11

-                     (1)                   Λοιπά 0                    (0)                   

 5.052  3.862 Ίδια κεφάλαια 31 Μαρτίου  6.172  4.546

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της 31 Μαρτίου 2015, είναι συνεπείς µε

εκείνες που αναφέρονται στις δηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Οµίλου για τη χρήση που έληξε

την 31 ∆εκεµβρίου 2014, λαµβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ που παρατίθενται στη σηµείωση 3 των οικονοµικών

καταστάσεων.

2. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Τράπεζας και του Οµίλου.

3. Στην ενοποίηση της 31 Μαρτίου 2015 περιλαµβάνονται οι εταιρείες που αναφέρονται στις σηµειώσεις 18 και 19 των ενοποιηµένων

οικονοµικών καταστάσεων. Στις σηµειώσεις παρατίθενται πληροφορίες για το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στο µετοχικό τους

κεφάλαιο, την έδρα των εταιρειών αυτών καθώς και τη µέθοδο ενοποίησης που εφαρµόστηκε. (α) Οι εταιρείες οι οποίες

περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την 31 Μαρτίου 2015 αλλά δεν είχαν ενοποιηθεί την 31 Μαρτίου 2014,

είναι: (i) η Eurolife ERB Insurance Group Holdings Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 2014 (ii) η Herald Greece 1 Α.Ε. και η

Herald Greece 2 Α.Ε., οι οποίες αποκτήθηκαν το Σεπτέµβριο του 2014, και (iii) η Foramonio Ltd η οποία αποκτήθηκε το Μάιο του

2014. (β) Την 31 Μαρτίου 2015 οι εταιρείες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι: (i) η

Andromeda Leasing I Holdings Ltd και η Andromeda Leasing I plc οι οποίες ρευστοποιήθηκαν στο τρίτο τρίµηνο του 2014, (ii) η ERB

Auto Leasing E.O.O.D. η οποία συγχωνεύτηκε µε την ERB Leasing E.A.D. τον Αύγουστο του 2014, (iii) η T Leasing Α.Ε. η οποία

συγχωνεύτηκε µε την Eurobank Ergasias Leasing A.E. το Νοέµβριο του 2014 και (iv) η Cardlink Α.Ε. η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο

του 2015. Οι εταιρείες οι οποίες δεν ενοποιούνται την 31 Μαρτίου 2015 και οι λόγοι της µη ενοποίησής τους, αναφέρονται στις

σηµειώσεις 18 και 19 των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου. 

4. Την 31 Μαρτίου 2015, εκκρεµούσαν επίδικες υποθέσεις έναντι της Τράπεζας και του Οµίλου, για τις οποίες έχει σχηµατιστεί

πρόβλεψη € 53 εκ. και € 60 εκ. αντίστοιχα. Η έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων, δεν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά την

οικονοµική θέση της Τράπεζας και του Οµίλου.

5. Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009, δεν έχει ελεγχθεί για τη χρήση 2010 και για τις χρήσεις 2011-2013 έχει

λάβει φορολογικό πιστοποιητικό, χωρίς διατύπωση επιφύλαξης, από τους ορκωτούς ελεγκτές της, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του

νόµου 2238/1994 (το άρθρο 65α του νόµου 4174/2013 έχει εφαρµογή για τις χρήσεις που ξεκινούν από 1 Ιανουαρίου 2014).

Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα φορολογική νοµοθεσία και λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές προϋποθέσεις, ο φορολογικός έλεγχος

για τις χρήσεις 2011 και 2012 θεωρείται περαιωµένος. Η πληροφόρηση σχετικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών

του Οµίλου παρατίθεται στη σηµείωση 13 των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου.

6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31 Μαρτίου 2015 ήταν στην Τράπεζα 9.079 (31 Μαρτίου 2014: 8.963) και στον

Όµιλο 17.718 (31 Μαρτίου 2014: 18.529).

7. Ο αριθµός των ιδίων µετοχών που κατείχαν οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας την 31 Μαρτίου 2015 ήταν 15.334.431 µε αξία

κτήσης € 1,69 εκ.

8. Οι συναλλαγές του Οµίλου µε συνδεόµενα µέρη, εξαιρουµένων εκείνων µε τα βασικά µέλη της ∆ιοίκησης («ΒΜ∆») έχουν ως εξής:

απαιτήσεις € 7 εκ., υποχρεώσεις € 8 εκ., έξοδα € 1,16 εκ. και έσοδα € 0,04 εκ. Οι συναλλαγές της Τράπεζας µε συνδεόµενα µέρη,

εξαιρουµένων εκείνων µε τα ΒΜ∆, έχουν ως εξής: απαιτήσεις € 5.357 εκ., υποχρεώσεις € 4.271 εκ., δοθείσες εγγυήσεις € 1.686 εκ.,

έξοδα € 40 εκ. και έσοδα € 33 εκ. Οι συναλλαγές του Οµίλου µε τα ΒΜ∆ έχουν ως εξής: αµοιβές € 2,08 εκ., απαιτήσεις € 8 εκ.,

υποχρεώσεις € 6 εκ., ληφθείσες εγγυήσεις € 0,12 εκ., έξοδα € 0,03 εκ. και έσοδα € 0,03 εκ. Οι συναλλαγές της Τράπεζας µε τα ΒΜ∆

έχουν ως εξής: αµοιβές € 1,61 εκ., απαιτήσεις € 8 εκ., υποχρεώσεις € 3 εκ., ληφθείσες εγγυήσεις € 0,12 εκ., έξοδα € 0,01 εκ. και

Τράπεζα Όµιλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
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Τράπεζα Όµιλος

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν-

31 Μαρ 2015 31 Μαρ 2014 31 Μαρ 2015 31 Μαρ 2014

(153)  826 Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες  559 (665)

 9 (1.061) Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες  175  315

Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες

(22) (106)               χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (85) (85)

Επίπτωση διακύµανσης συναλλαγµατικών διαφορών 

-                     -                     στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  4 (0)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

(166)               (341)               και ισοδύναµα από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  653 (435)

-                     -                     Σύνολο εισροών/(εκροών) από µη συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες (41)  20

-                     -                     Σύνολο εισροών/(εκροών) από µη συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες  21 (22)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

-                     -                     ισοδύναµα από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (20)                 (2)

 912  1.218 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  1.978  1.951

 746  877 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  2.611  1.514

         Αθήνα, 26 Μαΐου 2015

έχουν ως εξής: αµοιβές € 1,61 εκ., απαιτήσεις € 8 εκ., υποχρεώσεις € 3 εκ., ληφθείσες εγγυήσεις € 0,12 εκ., έξοδα € 0,01 εκ. και

έσοδα € 0,02 εκ. (σηµειώσεις 30 και 33 των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Οµίλου, αντίστοιχα).

9. Τα λοιπά αποτελέσµατα απευθείας στην Καθαρή Θέση για το τρίµηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2014 έχουν αναµορφωθεί µε την

αναγνώριση εσόδου € 2,8 εκ. (σηµειώσεις 14 και 16 των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Οµίλου, αντίστοιχα).

10. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας τον Μάιο του 2014, το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής

Σταθερότητας (ΤΧΣ) κατέχει το 35,41% των κοινών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου της Eurobank. H πλειονότητα του υπόλοιπου 64,59%

κατέχεται από ξένους θεσµικούς επενδυτές.

11. Την 28 Απριλίου 2015, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε δύο νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τους κυρίους Σταύρο

Ιωάννου και Θεόδωρο Καλαντώνη. Επιπρόσθετα, την 13 Μαΐου 2015, κατόπιν της παραίτησης του κ. Josh P. Seegopaul, το

∆ιοικητικό Συµβούλιο όρισε τον κ. Stephen L. Johnson ως νέο µέλος του (σηµειώσεις 28 και 31 των οικονοµικών καταστάσεων της

Τράπεζας και του Οµίλου, αντίστοιχα).

12. Η ρευστότητα του Ελληνικού τραπεζικού τοµέα επηρεάστηκε αρνητικά στις αρχές του 2015, λόγω της µείωσης των καταθέσεων,

της µείωσης δανεισµού από συµφωνίες επαναγοράς χρεογράφων και της απόφασης της ΕΚΤ για άρση της εξαίρεσης των

χρεογράφων που έχει εκδώσει ή εγγυηθεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο από τις προϋποθέσεις ελάχιστης πιστωτικής διαβάθµισης για την

αποδοχή τους ως εξασφαλίσεων κατά τις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος (δηλαδή οµόλογα Ελληνικού

∆ηµοσίου και οµόλογα στo πλαίσιo του ∆εύτερου και Τρίτου Πυλώνα Στήριξης του Νόµου 3723/2008). Ως αποτέλεσµα, οι Ελληνικές

τράπεζες στράφηκαν ξανά στην εναλλακτική πηγή χρηµατοδότησης, τον Έκτακτο Μηχανισµό Παροχής Ρευστότητας (Emergency

Liquidity Assistance - ELA), για την κάλυψη των βραχυπρόθεσµων αναγκών χρηµατοδότησης. Συγκεκριµένα, την 31 Μαρτίου 2015, η

Τράπεζα αύξησε την εξάρτησή της από το µηχανισµό χρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος σε € 29 δις (εκ των οποίων 19,9 δις

χρηµατοδότηση από τον ELA) (σηµείωση 2 των οικονοµικών καταστάσεων). 

13. Στις 31 Μαρτίου 2015 ο συντελεστής µέσων κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 του Οµίλου (Common Equity Tier I ratio),

ανήλθε σε 14,2% (σηµείωση 7 των οικονοµικών καταστάσεων).

Τράπεζα Όµιλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Νικόλαος Β. Καραµούζης                            
Α.∆.Τ. ΑΒ - 336562

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Φωκίων Χ. Καραβίας                  
Α.∆.Τ. ΑΙ - 677962

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χάρης Β. Κοκολογιάννης
Α.∆.Τ. ΑΚ - 021124

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
GROUP FINANCE & CONTROL
(CHIEF FINANCIAL OFFICER)


