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 Προσαρμογή του επιχειρησιακού μοντέλου για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας Covid-19 
 

 Προστασία της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού 
 Αυξημένη χρήση των ψηφιακών συστημάτων και προώθηση 

σύνθετων ηλεκτρονικών συναλλαγών 
 Υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και των συνεπών 

πελατών  
 
 
 Ολοκλήρωση των συναλλαγών Cairo & FPS το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 

 
  

 Δείκτης NPEs1 15,6%, ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα - 
Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα1 60% 

 
 
 Θετικές επιδόσεις το Α΄ τρίμηνο 2020 

 
 Αύξηση χορηγήσεων προς επιχειρήσεις κατά €0,6δισ. και καταθέσεων 

κατά €0,5δισ. έναντι του Δ΄ τριμήνου 2019 
 

 Καθαρά κέρδη2 €60εκ.  
 

 Ενίσχυση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 10,3% σε ετήσια 
βάση σε €212εκ. 

 

 Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις 83,4%  
 

 Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 14,4%3 
 
 

 Προοπτικές 2020 
 

 Αύξηση υπολοίπων χορηγήσεων πελατών κατά €2δισ. έναντι του 2019 
 

 Ανθεκτικό λειτουργικό μοντέλο - Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στα 
επίπεδα του 2019 

 

 Προσαρμογή προβλέψεων χορηγήσεων στις νέες συνθήκες: Κόστος 
κινδύνου 140-160 μ.β. το 2020 
 

 Διασφάλιση και διαφοροποίηση των εσόδων από τις κερδοφόρες 
διεθνείς δραστηριότητες  

 

 

                                                        
1 Pro-forma για τη συναλλαγή Cairo. 
2  Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.  
3 Pro-forma για τις συναλλαγές Cairo/FPS. 

Οικονομικά Στοιχεία Α΄ Τριμήνου 2020  



                                                                                                                                    29 Μαΐου 2020 

2 
 

 

 

«Σε ένα τρίμηνο που όλες οι χώρες παγκοσμίως δοκιμάστηκαν από την πανδημία Covid-19, οι προσπάθειές 

μας εστιάστηκαν στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα  και στην αντιμετώπιση των άμεσων και 

μεσοπρόθεσμων  επιπτώσεών της.  

 

Στην πρώτη φάση, θέσαμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων μας, διατηρώντας παράλληλα 

τα καταστήματά μας σε λειτουργία για να εξυπηρετήσουμε το τμήμα της οικονομίας που παρέμενε ενεργό 

κατά την διάρκεια του lockdown.  Η Τράπεζα εξακολούθησε να λειτουργεί απρόσκοπτα, με το μεγαλύτερο 

ποσοστό του προσωπικού της να εργάζεται εξ αποστάσεως. Οι επενδύσεις των προηγούμενων ετών σε 

ψηφιακή υποδομή μας επέτρεψαν να ανταποκριθούμε άμεσα στις ανάγκες, ενώ και οι πελάτες μας 

προσαρμόστηκαν γρήγορα, πραγματοποιώντας ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους.  

 

Αμέσως μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων, προχωρήσαμε σε προσωρινή αναστολή οφειλών για 

τα πληττόμενα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα στις βιώσιμες επιχειρήσεις, χορηγήσαμε ρευστότητα για 

τις άμεσες ανάγκες τους και συνεχίζουμε να τις στηρίζουμε καθώς η οικονομία σταδιακά επανεκκινεί. Το 

Μάρτιο και Απρίλιο είχαμε σημαντική αύξηση των υπολοίπων χορηγήσεων σε επιχειρήσεις  κατά € 0,7δισ. 

Ανακοινώσαμε ήδη ένα ειδικό πακέτο στήριξης €750εκατ. για τους πελάτες μας στον κλάδο των 

ξενοδοχείων, καθώς η τουριστική βιομηχανία είναι αυτή που δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Αξιοποιούμε 

πλήρως όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που παρέχει η ΕΚΤ και το Δημόσιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας 

και διαπιστώνουμε ισχυρή ζήτηση, με βάση την οποία εκτιμούμε ότι η συνολική αύξηση των χορηγήσεων θα 

φτάσει τα €2δισ. για το σύνολο του έτους. 

  

Παράλληλα, οι συναλλαγές για το χαρτοφυλάκιο Cairo και την FPS με την doValue αναμένεται να 

ολοκληρωθούν το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η Eurobank θα έχει τον 

χαμηλότερο Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE ratio) στην ελληνική αγορά, στο 15,6%. 

 

Το επιχειρησιακό μας μοντέλο αποδεικνύεται αρκετά ανθεκτικό. Αναμένουμε ότι τα οργανικά κέρδη προ 

προβλέψεων θα επηρεαστούν μερικώς μόνο, από την πανδημία. Σε σχέση με τις εκτιμήσεις μας πριν  από 

το lockdown αναμένουμε ότι  η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους  και το χαμηλότερο λειτουργικό 

κόστος θα μετριάσουν την αρνητική επίπτωση στα έσοδα από προμήθειες. Τέλος, λόγω της συγκυρίας 

αναμένουμε υψηλότερες προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις 

μας πριν την πανδημία.  

 

Μετά από μια περίοδο αναταραχής, αναμένουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίσει να εξομαλύνεται. 

Η ενίσχυση του ισολογισμού, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη doValue, θα αποτελέσει  για την 

Eurobank τη βάση για κερδοφορία πάνω από το μέσο όρο της αγοράς. Η ανθεκτικότητα των κερδών προ 

προβλέψεων και η ολοκλήρωση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μείωσης των ΝΡΕ πολλαπλασιάζουν τις 

δυνατότητές μας να διαχειριστούμε τις τρέχουσες σοβαρές προκλήσεις. Παράλληλα, θα χρησιμοποιήσουμε 

όλους τους διαθέσιμους πόρους προκειμένου αφενός να βοηθήσουμε  τους πελάτες  στην αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας και αφετέρου να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία για μια όσο το δυνατόν 

ταχύτερη ανάκαμψη.» 

 

        Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος 
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H εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 αποτελεί αναμφίβολα καταλυτικής σημασίας γεγονός 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Eurobank προσάρμοσε έγκαιρα το επιχειρησιακό μοντέλο 

λειτουργίας της με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας προσωπικού της, 

την αυξημένη χρήση ψηφιακών συστημάτων και την προώθηση σύνθετων ηλεκτρονικών 

συναλλαγών καθώς και την έμπρακτη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και των 

συνεπών πελατών της. Με την ολοκλήρωση των συναλλαγών Cairo & FPS το 1ο 

δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, η Eurobank αντιμετωπίζει την πρόκληση του κορονοϊού 

έχοντας ολοκληρώσει το σχέδιο ταχείας μείωσης των NPEs της. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

συναλλαγές αυτές, ο δείκτης των NPEs διαμορφώνεται σε 15,6% και η κάλυψη των NPEs 

από τις σωρευτικές προβλέψεις σε 60% περίπου το Α΄ τρίμηνο 2020.  

 

Οι επιδόσεις της Τράπεζας ήταν ιδιαίτερα θετικές κατά το Α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους 

με τα καθαρά κέρδη4 να ανέρχονται σε €60εκ. Πιο αναλυτικά: 

 

 Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν 

σε €339εκ. το Α΄ τρίμηνο 2020, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να υποχωρεί κατά 27 

μονάδες βάσης την ίδια περίοδο σε 2,08%.  

 

 Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 40,4% σε ετήσια βάση 

και ανήλθαν σε €92εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες 

Κεφαλαιαγορών και Διαχείρισης Περιουσίας.  

 

 Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,7% έναντι του Α΄ τριμήνου 2019 και 

διαμορφώθηκαν σε €432εκ., ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 2,9% σε ετήσια 

βάση και ανήλθαν σε €434εκ.   

 
 Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 2,8% στην Ελλάδα, ενώ σε επίπεδο Ομίλου 

αυξήθηκαν κατά 1,7% λόγω της συγχώνευσης με τη Grivalia και την Piraeus Bank 

Bulgaria. Ο δείκτης κόστους-εσόδων βελτιώθηκε σε 50,7% το Α΄ τρίμηνο 2020, από 51,3% 

ένα χρόνο πριν. 

 
 

 
 

                                                        
4 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.  

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2020 
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 Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 10,3% σε ετήσια βάση σε 

€212εκ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,2% σε €214εκ. το Α΄ 

τρίμηνο 2020.  

 

 Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €126εκ. και αντιστοιχούσαν 

σε 134 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων το Α΄ τρίμηνο 2020.  

 
 Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 30 μονάδες βάσης 

σε τριμηνιαία βάση σε 55,6%. Pro-forma για τη συναλλαγή Cairo ο δείκτης αυξάνεται σε 

59,6%. 

 
 Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 30 μονάδες βάσης την ίδια περίοδο σε 28,9% και  

σε 15,6% pro-forma για την τιτλοποίηση Cairo. Λογιστικά, η πλήρης από-ενοποίηση των 

NPEs της συναλλαγής αυτής θα πραγματοποιηθεί στο Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ο 

σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν 

αρνητικός κατά €5εκ. το Α΄ τρίμηνο 2020.   

 
 Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες με τα καθαρά 

κέρδη5 να αυξάνονται κατά 11,6% έναντι του Α΄ τριμήνου 2019 σε €42εκ. Τα οργανικά 

κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 3,3% σε €65εκ. και τα συνολικά κέρδη προ 

προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 0,6% την ίδια περίοδο σε €66εκ. 

 
 Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 15,4% ή 13,7% με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 

ΙΙΙ. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 17,8% το Α΄ τρίμηνο 

2020. Pro-forma για τις συναλλαγές Cairo και FPS, ο δείκτης συνολικής επάρκειας 

διαμορφώνεται σε 14,4%. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €43,0δισ. στο 

τέλος Μαρτίου. 

 
 Οι ενήμερες χορηγήσεις αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά €0,6δισ. και οι καταθέσεις 

πελατών κατά €0,5δισ. την ίδια περίοδο. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις 

βελτιώθηκε σημαντικά σε 83,4% το Α΄ τρίμηνο 2020, από 91,7% το αντίστοιχο περυσινό 

τρίμηνο.  

 
 Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα ανήλθε σε €2,7δισ. το Α΄ τρίμηνο 2020 και 

€7,3δισ. την 20η Μαΐου. Η συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα TLTRO III από τον Ιούνιο με 

εκτιμώμενο ποσό €7,3δισ. θα υποστηρίξει τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα τα επόμενα χρόνια. 

 
 
 

 

                                                        
5 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη. 
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 Παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του 2020 

εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στα επίπεδα του 2019. Σε σχέση με τις εκτιμήσεις πριν το 

lockdown αναμένεται ότι η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους και το χαμηλότερο 

λειτουργικό κόστος θα μετριάσουν την αρνητική επίπτωση από τα έσοδα προμηθειών. Οι 

διεθνείς δραστηριότητες, οι οποίες θα παραμείνουν κερδοφόρες, διασφαλίζουν και 

διαφοροποιούν τις πηγές εσόδων. Το κόστος κινδύνου αναμένεται να κυμανθεί από 140 

έως 160 μονάδες βάσης το 2020, πάνω από 60% υψηλότερο του στόχου των 90 μονάδων 

βάσης πριν την εξάπλωση του Covid-19. Το κόστος κινδύνου αυτό βασίζεται σε πρόβλεψη 

για σωρευτική μείωση του ΑΕΠ τη διετία 2020-2021 ύψους 2,5% και είναι σε αντιστοιχία με 

την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση 1,8% την ίδια περίοδο. Τα υπόλοιπα 

χορηγήσεων εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά €2δισ. σε ετήσια βάση έναντι του 2019.  
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Καθαρά Κέρδη5 

(€εκ.)  
 

(€εκ.)  

60

30

Α΄τριμ. 2019 Α΄τριμ. 2020

Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων  

(€εκ.)  

212

192

Α΄ τριμ. 2019 Α΄ τριμ. 2020

17,8

15,4

CET1 CAD

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας  
(%)  

 
(€εκ.)  

28,9

36,7

Α΄τριμ. 2019 Α΄τριμ. 2020

Δείκτης NPEs 
(%)  

 
(€εκ.)  

55,653,8

Α΄τριμ. 2019 Α΄τριμ. 2020

Δείκτης Κάλυψης NPEs 
(%)  

 
(€εκ.)  

83,4
91,7

Α΄ τριμ. 2019 Α΄ τριμ. 2020

Δάνεια/Καταθέσεις 
(%)  

 
(€εκ.)  
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Βασικά Οικονομικά Μεγέθη6 

Α΄ Τρίμηνο 2020 Α΄ Τρίμηνο 2019 Μεταβολή 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους €339εκ. €343εκ. (0,9%) 

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών  €92εκ. €66εκ. 40,4% 

Λειτουργικά Έσοδα €434εκ. €423εκ. 2,9% 

Λειτουργικά Έξοδα  €220εκ. €217εκ. 1,7% 

Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων  €212εκ. €192εκ. 10,3% 

Κέρδη προ Προβλέψεων  €214εκ. €206εκ. 4,2% 

Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €126εκ. €165εκ. (23,4%) 

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη €60εκ. €30εκ. >100% 

Καθαρά Κέρδη μετά φόρων €57εκ. €22εκ. >100% 

 

 

Στοιχεία Ισολογισμού  Α΄ Τρίμηνο 2020 Α΄ Τρίμηνο 2019 

Καταναλωτικά Δάνεια €3.805εκ. €3.946εκ. 

Στεγαστικά Δάνεια €13.960εκ. €16.174εκ. 

Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €6.414εκ. €6.462εκ. 

Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €19.658εκ. €18.369εκ. 

Ομόλογα Υψηλής Διαβάθμισης €1.062εκ. - 

Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €44.970εκ. €45.036εκ. 

Σύνολο Καταθέσεων  €45.301εκ. €39.424εκ. 

Σύνολο Ενεργητικού €65.843εκ. €58.837εκ. 

 

 

 

                                                        
6 Το Δ’ τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος προέβη σε αλλαγή της λογιστικής πολιτικής επιμέτρησης των επενδύσεων σε ακίνητα από τη μέθοδο κόστους στη μέθοδο της 
εύλογης αξίας με αναδρομική εφαρμογή της. Ως εκ τούτου, τα συγκριτικά στοιχεία που αφορούν στα προηγούμενα τρίμηνα του 2019 έχουν αναμορφωθεί. 
 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  
 

Α΄ Τρίμηνο 2020 Α΄ Τρίμηνο 2019 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 
 

 

2,08% 2,35% 

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 
 
 

50,7% 51,3% 

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) 28,9% 36,7% 

Σωρευτικές προβλέψεις προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 55,6% 53,8% 

Προβλέψεις προς Δάνεια (Κόστος Κινδύνου) 
 

1,34% 1,82% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET1) 15,4% 13,6% 

Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια (CAD) 17,8% 16,1% 

Α  Οικονομικά Στοιχεία Eurobank 
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Ορολογία – Ορισμός Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης της Απόδοσης (ΕΔΜΑ) και λοιπών 

χρηματοοικονομικών δεικτών 

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

επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) προς τις υποχρεώσεις προς πελάτες στο 

τέλος της υπό εξέταση περιόδου. 
 

 Κέρδη προ προβλέψεων (PPI): Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και εξόδων 

αναδιάρθρωσης όπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου. 
 

 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων (Core PPI): Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τόκους, των 

καθαρών εσόδων από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες και των εσόδων από μη τραπεζικές 

υπηρεσίες αφαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων 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 των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (ο 

αριθμητικός μέσος όρος του συνόλου ενεργητικού, εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού από μη 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες, στην αρχή και στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου καθώς επίσης και 

στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων ). 
 

 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 αποτελέσματα 

χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους και λοιπά έσοδα/(έξοδα) της 

υπό εξέταση περιόδου. 

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

 
 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, 

εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, της ζημιάς απομείωσης υπεραξίας και τα κέρδη / ζημιές 

που σχετίζονται με το σχέδιο μετασχηματισμού, μετά από φόρο. 

 
 Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs): Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) - European Banking Authority (EBA) - στα NPEs περιλαμβάνονται δάνεια και 

απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

αβέβαιης είσπραξης, δηλαδή δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 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 της εξασφάλισης. 

Τα NPEs, όπως αναφέρονται στο παρόν, αφορούν τα δάνεια (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται 

στο αποσβέσιμο κόστος, εκτός εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση.  

 
 Δείκτης NPEs: Ο λόγος των NPEs προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ 

προβλέψεων), που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. 

 
  NPEs (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των NPEs της υπό εξέταση περιόδου εξαιρουμένης 

της επίπτωσης των διαγραφών, των πωλήσεων και λοιπών μεταβολών.  
 

 Δείκτης Κάλυψης NPEs: Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους 

από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, περιλαμβανομένων των προβλέψεων για δεσμεύσεις που 

σχετίζονται με το πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού), προς το σύνολο των NPEs, στο 

τέλος της υπό εξέταση περιόδου.  
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 Δείκτης Προβλέψεων (ζημιές) προς το μέσο υπόλοιπο δανείων (μετά από προβλέψεις) - 

Κόστος Κινδύνου: 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 που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) (ο 

αριθμητικός μέσος όρος των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα προς πώληση, στην αρχή και 

στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου, καθώς επίσης και  στο τέλος των ενδιάμεσων τριμήνων).  

 
 Συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Adequacy ratio): Ο λόγος των 

συνολικών εποπτικών κεφαλαίων, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 και 

Αρ.2395/2017 με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση 

περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets - RWA). Το 

σταθμισμένο ενεργητικό 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. 
 

 Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των εποπτικών κεφαλαίων 

κοινών μετοχών κατηγορίας 1, όπως ορίζονται με τους κανονισμούς (EE) Αρ.575/2013 και Αρ. 

2395/2017 με την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την υπό εξέταση 

περίοδο, προς το σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (Risk Weighted Assets - RWA).  

 
 Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Πλήρης εφαρμογή): Ο λόγος των 

εποπτικών κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζονται από τους κανονισμούς (EE) 

Αρ.575/2013 και Αρ.2395/2017 χωρίς την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων προς το 

σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού (RWA). 

 

 Ενσώματη Λογιστική Αξία (Tangible Book Value): Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων που 

αναλογούν στους μετόχους εξαιρουμένων των προνομιούχων μετοχών, των προνομιούχων τίτλων, 

δικαιωμάτων τρίτων και άυλων πάγιων στοιχείων.  

 
 Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή (Tangible Book Value/Share): Ο λόγος της ενσώματης 

λογιστικής αξίας προς τον αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος της περιόδου, 

εξαιρώντας τον αριθμό των ιδίων μετοχών. 

 
 Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων: Ο λόγος των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προς 

την Ενσώματη Λογιστική Αξία (Tangible Book Value).  

 

 Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Basic Earnings per share - EPS): Ο  λόγος των καθαρών κερδών που 

αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών προς το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε 

κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαιρώντας το μέσο αριθμό ιδίων μετοχών κατά τη 

διάρκεια της περιόδου. 

 

 



31 Μαρ 2020 31 Δεκ 2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 3.570 4.679
3.642 3.007

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 2.418 2.262
37.814 37.365

8.760 7.951
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 749 746
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.330 1.184
Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια στοιχεία 382 378
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.804 4.766
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.374 2.423

Σύνολο ενεργητικού 65.843 64.761

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 2.700 1.900
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 4.838 5.022
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 3.036 2.726
Υποχρεώσεις προς πελάτες 45.301 44.841
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 2.221 2.406
Λοιπές υποχρεώσεις 1.145 1.199

Σύνολο υποχρεώσεων 59.241 58.094

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 853 852
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,
αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον
Προνομιούχοι τίτλοι -                    2

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  6.602  6.667

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 65.843 64.761

1 Ιαν- 1 Ιαν-
31 Μαρ 2020 31 Μαρ 2019

Καθαρά έσοδα από τόκους  339  343
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες  73  63
Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες  19  3
Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους  7  12
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) (4)  2

Λειτουργικά έσοδα  434  423

Λειτουργικά έξοδα (220) (217)

Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και
εξόδων αναδιάρθρωσης  214  206

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών (126) (165)

Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις (12)                (5)                 

Έξοδα αναδιάρθρωσης (4) (6)

Αναλογία κερδών/(ζημιών) από επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες (2)  1

 70  31

Φόρος εισοδήματος (13) (6)

 57  25

-                    (3)

 57  22

Σημειώσεις:

1. Τα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης ενοποιημένων αποτελεσμάτων έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής της λογιστικής 

πολιτικής για τις επενδύσεις σε ακίνητα, που πραγματοποιήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

2. Οι Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2020 θα είναι διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα της Τράπεζας στις 29 Μαΐου 2020.

Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους

Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρου

 5.749  5.813

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.
Αρ. Γ.Ε.ΜH.: 000223001000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ποσά σε εκατ. ευρώ


