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 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1η φορά μετά το Γ΄ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη €60εκ.  
 

 Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες €27εκ.  
 

 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 2,0% έναντι του Δ΄ τριμήνου 2015 σε €383εκ. 
 

 Σημαντική ενίσχυση εσόδων από προμήθειες κατά 10,0% την ίδια περίοδο σε €68εκ.  
 

 Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 1,4%2 σε ετήσια βάση  
 

 Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 14,3%3 έναντι του Δ΄ τριμήνου 2015 σε €198εκ. 
 

 Σημαντική επιβράδυνση της δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Μείωση κατά 
82% σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 2015 σε €42εκ. 

 

 Μείωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε 1,76% 
 

 Σταθεροποίηση των καταθέσεων στην Ελλάδα, αύξηση σε επίπεδο Ομίλου. Περαιτέρω μείωση της 
τρέχουσας χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα σε €22,8δισ. 

 

 Κεφάλαια κοινών μετοχών CET1 16,5%   
 

  
 
«Η διαφαινόμενη συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την έναρξη της 
συζήτησης για τη βιώσιμη ρύθμιση του δημοσίου χρέους θέτει τις βάσεις για τον περιορισμό των αβεβαιοτήτων, τη 
βελτίωση της εμπιστοσύνης και την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα και την ελληνική οικονομία. 
Απαλλαγμένο από το βάρος της αμφιβολίας για τις μακροοικονομικές προοπτικές, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
μπορεί πλέον να εστιάσει στο βασικό του ρόλο, που είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της χρηματοδότησης 
της πραγματικής οικονομίας, η στήριξη των υγιών και διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της 
απασχόλησης και η συμβολή στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο πρότυπο εξωστρεφούς και επενδυτικής ανάπτυξης.  
Η δυνατότητα των τραπεζών να συμβάλουν σε ένα διατηρήσιμο ανοδικό κύκλο συνδέεται με την επιτυχή 
αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων, όπως η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η 
επιστροφή των καταθέσεων και η σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασής τους στις κεφαλαιαγορές, δηλαδή με την 
ανάκτηση της αξιοπιστίας τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.   
 
Κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αποτελεί η λήψη μέτρων ενίσχυσης της εμπιστοσύνης 
των αγορών στις προοπτικές της χώρας, η άρση όλων των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και η αξιόπιστη 
υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις και προσελκύουν σημαντικά 
και εξαιρετικά αναγκαία ξένα κεφάλαια και επενδύσεις. Οι αναμενόμενες θετικές αποφάσεις της ΕΚΤ, ιδιαίτερα ως 
προς την αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως ενεχύρων, η πιθανή συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης και η αύξηση της αξίας αποδοχής των ελληνικών ενεχύρων που υποβάλλονται στο 
Ευρωσύστημα για δανεισμό, μπορούν να ενισχύσουν αποφασιστικά τη ρευστότητα και την κερδοφορία των 
τραπεζικών οργανισμών και, επομένως, τη δυνατότητά τους να στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη και την έξοδο 
από την πολυετή ύφεση. 
 

Στο πλαίσιο αυτό η Eurobank, με σχέδιο, με ισχυρή διεθνή μετοχική βάση και θωρακισμένο ισολογισμό, με έμφαση 
στη διαφάνεια και τις σύγχρονες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, και με ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την 
πελατεία της, είναι σε ευνοϊκή θέση για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του ανοδικού κύκλου, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα αξία για τους μετόχους, οφέλη για τους πελάτες της, την ευρύτερη κοινωνία και την οικονομία.» 

    Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                                                                   

 

 

                                                           
1 Οι ασφαλιστικές εργασίες λογίζονται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση από το Δ΄ τρίμηνο 2015.   
2 Σε συγκρίσιμη βάση: Στις δαπάνες του Α΄ τριμήνου 2015 περιλαμβάνεται το ¼ των €30εκ. για την εγγύηση των καταθέσεων στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας BRRD 

που είχε επιβαρύνει το Δ΄ τρίμηνο 2015 και €6,5εκ.λόγω της αναδιάταξης μέρους των δαπανών διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση από τις προβλέψεις 
πιστωτικών κινδύνων στις λειτουργικές δαπάνες. 
3
Σε συγκρίσιμη βάση: Στις δαπάνες του Δ΄ τριμήνου 2015 περιλαμβάνεται το ¼ των €30εκ. για την εγγύηση των καταθέσεων στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας BRRD,  

€7,7εκ. λόγω της αναδιάταξης μέρους των δαπανών διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση από τις προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων στις λειτουργικές δαπάνες, ενώ 
εξαιρούνται €12εκ. για την εκκαθάριση συνεταιριστικής τράπεζας.  
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«Τα αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του βασικού 
στόχου για κερδοφόρο 2016, καθώς είχαμε το πρώτο θετικό αποτέλεσμα μετά από πέντε χρόνια πρωτοφανούς 
δοκιμασίας για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η επιστροφή στην κερδοφορία θα παγιώσει τη σημαντικά 
βελτιωμένη εικόνα της Eurobank, τόσο έναντι των ρυθμιστικών αρχών όσο και στην ευρεία κοινωνία, διευκολύνοντας 
την επιστροφή των καταθέσεων και την προσπάθεια επανόδου στις διεθνείς αγορές.  

Τα εσόδα προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον λειτουργικό κόστος) αυξήθηκαν ικανοποιητικά 
σύμφωνα με το στόχο που έχει τεθεί για το έτος, ενώ η μείωση των προβλέψεων είναι αποτέλεσμα της σημαντικής 
υποχώρησης του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση.  

Η προσδοκώμενη ολοκλήρωση της αξιολόγησης αναμένεται να βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου μας για επάνοδο 
των καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ είναι θετικό ότι το κόστος τους παραμένει καθοδικό, παρά τις προκλήσεις του Α’ 
τριμήνου. Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ανάκτηση αξίας μέσα από αυτήν παραμένει στην 
τρέχουσα συγκυρία η στρατηγική προτεραιότητά μας και η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε. 

Στο πλαίσιο αυτό, η συμφωνία με ένα κορυφαίο διεθνές επενδυτικό ταμείο, το KKR, με τη συμμετοχή της EBRD, για 
τη διαχείριση μέρους του προβληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου και την αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων 
με την εισροή νέων κεφαλαίων, έχει κεντρικό και πιλοτικό χαρακτήρα. Η πλατφόρμα διαχείρισης είναι ανοιχτή στη 
συμμετοχή όλων των ελληνικών τραπεζών και ανοίγει το δρόμο για νέες στρατηγικές διαχείρισης του προβλήματος 
των προβληματικών επιχειρηματικών δανείων, που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά τόσο στην εξυγίανση των 
χαρτοφυλακίων των τραπεζών (και επομένως στη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν τις υγιείς επιχειρήσεις), όσο 
και στην ανασυγκρότηση επιχειρήσεων και κλάδων ώστε να είναι βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές.  

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η πορεία των διεθνών μας δραστηριοτήτων, για τις οποίες επιβεβαιώνεται η επιστροφή 
τους σε σταθερή τροχιά κερδοφορίας και συνολικής βελτίωσης των μεγεθών, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί 
καθώς οι οικονομίες της περιοχής ανακάμπτουν με σχετικά ισχυρούς ρυθμούς. Τέλος, η πώληση χαρτοφυλακίων μη 
εξυπηρετούμενων δανείων με ελκυστικούς όρους στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία αποτελούν μέρος της 
στρατηγικής μας για την περαιτέρω ενδυνάμωση των ισολογισμών των εκεί θυγατρικών μας.» 

                                Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος 
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Ιδιαίτερα θετικά ήταν τα αποτελέσματα της Eurobank το Α΄ τρίμηνο 2016, 

καθώς η Τράπεζα επέστρεψε στην κερδοφορία, για πρώτη φορά μετά το Γ΄ 

τρίμηνο 2011. Τα καθαρά κέρδη σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε 

€60εκ., έναντι ζημιών €175εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα της 

σημαντικής βελτίωσης των λειτουργικών επιδόσεων της Τράπεζας.   

 

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,0% έναντι 

του Δ΄ τριμήνου 2015 και ανήλθαν σε €383εκ. το Α΄ τρίμηνο 2016, κυρίως 

λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. 

Παράλληλα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 

2,15%, από 2,09% το Δ΄ τρίμηνο 2015. 

 

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 10,0% 

σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €68εκ. το Α΄ τρίμηνο 2016, λόγω 

υψηλότερων εσόδων από τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές και χαμηλότερων 

δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας 

ΙΙ). 

 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε €451εκ., 

από €437εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2015, ενώ τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €64εκ., 

έναντι ζημιών €8εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2015. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα 

διαμορφώθηκαν σε €514εκ., καταγράφοντας αύξηση 19,7% έναντι του Δ΄ 

τριμήνου 2015. 

 

Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 1,4%
4
 σε ετήσια βάση και 

διαμορφώθηκαν σε €253εκ. το Α΄ τρίμηνο 2016. Ο δείκτης 

αποτελεσματικότητας (κόστος προς έσοδα) βελτιώθηκε σημαντικά και 

διαμορφώθηκε σε 49,2% το Α΄ τρίμηνο 2016, από 58,7%
4
 το αντίστοιχο 

τρίμηνο του 2015. 

 

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 14,3%
5 

και 

ανήλθαν σε €198εκ. το Α΄ τρίμηνο 2016, από €173εκ.
5 

το Δ΄ τρίμηνο 2015. 

Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 57,9%
5
 σε 

€261εκ., από €165εκ.
5
 το Δ΄ τρίμηνο 2015.  

 

Σημαντική επιβράδυνση σημειώθηκε στη δημιουργία νέων δανείων σε 

καθυστέρηση το Α΄ τρίμηνο 2016. Ειδικότερα, τα νέα δάνεια σε 

καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησαν κατά 82% σε σχέση με το 

                                                           
4 Σε συγκρίσιμη βάση: Στις δαπάνες του Α΄ τριμήνου 2015 περιλαμβάνεται το ¼ των €30εκ. για την εγγύηση των καταθέσεων στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας BRRD 

που είχε επιβαρύνει το Δ΄ τρίμηνο 2015 και €6,5εκ. λόγω της αναδιάταξης μέρους των δαπανών διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση από τις προβλέψεις 
πιστωτικών κινδύνων στις λειτουργικές δαπάνες. 
5 Σε συγκρίσιμη βάση: Στις δαπάνες του Δ΄ τριμήνου 2015 περιλαμβάνεται το ¼ των €30εκ. για την εγγύηση των καταθέσεων στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας BRRD,  

€7,7εκ. λόγω της αναδιάταξης μέρους των δαπανών διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση από τις προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων στις λειτουργικές δαπάνες, ενώ 
εξαιρούνται €12εκ. για την εκκαθάριση συνεταιριστικής τράπεζας 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2016 

 

Οργανικά Έσοδα  
(€εκ.)  

429 433
408

437 451

A΄τριμ.

2015

B΄τριμ.

2015

Γ΄τριμ.

2015

Δ΄τριμ.

2015

A΄τριμ.

2016

Λειτουργικά Έξοδα   
(σε συγκρίσιμη βάση, €εκ) 

257 256 257 264
253

A΄τριμ.

2015

B΄τριμ.

2015

Γ΄τριμ.

2015

Δ΄τριμ.

2015

A΄τριμ.

2016

Κέρδη προ Προβλέψεων  
(σε συγκρίσιμη βάση, €εκ.)  

181 177

205

165

261

A΄τριμ.

2015

B΄τριμ.

2015

Γ΄τριμ.

2015

Δ΄τριμ.

2015

A΄τριμ.

2016
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Δ΄ τρίμηνο 2015, από €235εκ. σε €42εκ., συνέπεια των πρωτοβουλιών της 

Τράπεζας για την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων. Μείωση κατέγραψαν επίσης και τα συνολικά δάνεια σε 

καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου 

χορηγήσεων, από 35,2% στο τέλος του 2015 σε 34,8% στο τέλος του Α΄ 

τριμήνου 2016. Η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις 

παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 64,3% την ίδια περίοδο.  

 

Στα πλαίσια της ενεργούς διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

εντάσσεται και η συμφωνία με την KKR και την EBRD, που υπογράφηκε 

σήμερα και η οποία θα προσφέρει  στις  ελληνικές  εταιρείες  νέες  πηγές  

χρηματοδότησης  και  λειτουργικής  υποστήριξης. Η συμφωνία αυτή είναι σε 

ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της  Eurobank για τη στήριξη των ελληνικών 

εταιρειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. 

 

Οι προβλέψεων έναντι πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν σε 

€175εκ. το Α΄ τρίμηνο 2016, από €263εκ.
6
 το Δ΄ τρίμηνο 2015 και 

αντιστοιχούσαν σε 1,76% επί των μέσων χορηγήσεων. 

 

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις 

για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €27εκ., 

από €14εκ. το Δ΄τρίμηνο 2015, με τις δραστηριότητες σε όλες τις χώρες να 

είναι κερδοφόρες.  

 

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς 

ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) 

διαμορφώθηκε σε 16,5% επί του σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος 

Μαρτίου 2016.  

 

Σημαντική ήταν επίσης και η μείωση της τρέχουσας χρηματοδότησης από 

το ευρωσύστημα σε €22,8δισ., έναντι €25,3δισ. στο τέλος του 2015, ως 

αποτέλεσμα κυρίως της σύναψης συμφωνιών repos στη διατραπεζική 

αγορά. Οι καταθέσεις πελατών παρέμειναν σταθερές στην Ελλάδα σε σχέση 

με το τέλος του 2015, ενώ αυξήθηκαν στο εξωτερικό κατά €382εκ., 

αποτέλεσμα και της εξαγοράς της Alpha Bank Βουλγαρίας. Οι καταθέσεις 

του Ομίλου ανήλθαν συνολικά σε €31,8δισ. στο τέλος Μαρτίου 2016. 

 

Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €51,3δισ. Τα δάνεια 

προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανήλθαν σε €26,6δισ. και €24,7δισ. 

αντίστοιχα στο τέλος του Μαρτίου 2016. Ο δείκτης χορηγήσεων προς 

καταθέσεις βελτιώθηκε σε 125,1%, από 126,9% στο τέλος του 2015.  

 

                                                           
6 Σε συγκρίσιμη βάση: Οι προβλέψεις του Δ΄ τριμήνου 2015 έχουν μειωθεί κατά €7,7εκ. λόγω της αναδιάταξης μέρους των δαπανών διαχείρισης των δανείων σε 

καθυστέρηση από τις προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων στις λειτουργικές δαπάνες. 

Χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα  

(€δισ .) 

32.7 31.6

25.3
22.9

29.1

Α΄τριμ.

2015

B΄τριμ.

2015

Γ΄τριμ.

2015

Δ΄τριμ.

2015

A΄τριμ.

2016

391

118

166

235

42

Α΄τριμ.

2015

B΄τριμ.

2015

Γ΄τριμ.

2015

Δ΄τριμ.

2015

Α΄τριμ.

2016

Νέα Δάνεια σε Καθυστέρηση  
 άνω των 90 ημερών  

(€εκ.)  
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Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

7
  

 
Α΄ Τριμ. 2016 

 

 
Δ΄ Τριμ. 2015 

 
Μεταβολή 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους €383εκ. €375εκ. 2,0% 

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών  €68εκ. €62εκ. 10,0% 

Λειτουργικά Έσοδα €514εκ. €430εκ. 19,7% 

Λειτουργικά Έξοδα €253εκ. €264εκ.
8 (4,2)% 

Κέρδη προ Προβλέψεων  €261εκ. €165εκ.
8
 57,9% 

Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €175εκ. €263εκ.
9 (33,4)% 

Καθαρό Αποτέλεσμα πριν από έκτακτα αποτελέσματα €59εκ. -€98εκ.  

Καθαρό Αποτέλεσμα μετά από έκτακτα αποτελέσματα €60εκ. -€175εκ.  

 

 

Στοιχεία Ισολογισμού  Α΄ Τριμ. 2016 
 

Δ΄ Τριμ. 2015 
 

Καταναλωτικά Δάνεια €6.486εκ. €6.565εκ. 

Στεγαστικά Δάνεια €18.172εκ. €18.249εκ. 

Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €7.217εκ. €7.246εκ. 

Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €19.407εκ. €19.584εκ. 

Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €51.323εκ. €51.683εκ. 

Σύνολο Καταθέσεων  €31.828εκ. €31.446εκ. 

Σύνολο Ενεργητικού €72.938εκ. €73.553εκ. 

 

 

 
 

                                                           
7 Οι δραστηριότητες του Ομίλου στην Ουκρανία και οι Ασφαλιστικές Εργασίες λογίζονται ως περιουσιακά στοιχεία προς πώληση. 
8 Σε συγκρίσιμη βάση: Στις δαπάνες του Δ΄ τριμήνου 2015 περιλαμβάνεται το ¼ των €30εκ. για την εγγύηση των καταθέσεων στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας BRRD,  

που είχε επιβαρύνει το Δ΄ τρίμηνο 2015, €7,7εκ. λόγω της αναδιάταξης μέρους των δαπανών διαχείρισης των δανείων σε καθυστέρηση από τις προβλέψεις πιστωτικών 
κινδύνων στις λειτουργικές δαπάνες, ενώ εξαιρούνται €12εκ. για την εκκαθάριση συνεταιριστικής τράπεζας. 
9
 Σε συγκρίσιμη βάση: Οι προβλέψεις του Δ΄ τριμήνου 2015 έχουν μειωθεί κατά €7,7εκ. λόγω της αναδιάταξης μέρους των δαπανών διαχείρισης των δανείων σε 

καθυστέρηση από τις προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων στις λειτουργικές δαπάνες. 
 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  
 

Α΄ Τριμ. 2016 Δ΄ Τριμ. 2015 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 
 
 

2,15% 2,09% 

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 
 
 

49,2% 61,5%
8
 

Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 34,8% 35,2% 

Δείκτης Κάλυψης  Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 
 
 

64,3% 64,8% 

Προβλέψεις προς Δάνεια  
 

1,76% 2,64%
9
 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET 1) 16,5% 17,0% 

Α  Οικονομικά Στοιχεία Eurobank 



31 Μαρ 2016 31 ∆εκ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες 1.564 1.798

2.846 2.808

89 100

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 2.073 1.884

39.819 39.893

15.894 16.291

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 660 666

Επενδύσεις σε ακίνητα 939 925

Άυλα πάγια στοιχεία 127 127

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.859 4.859

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.042 2.151

Στοιχεία ενεργητικού δραστηριοτήτων προς πώληση 2.026 2.051

Σύνολο ενεργητικού 72.938 73.553

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 22.922 25.267

Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 5.830 4.516

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 2.614 2.359

Υποχρεώσεις προς πελάτες 31.828 31.446

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 98 150

Λοιπές υποχρεώσεις 722 742

Υποχρεώσεις δραστηριοτήτων προς πώληση 1.815 1.941

Σύνολο υποχρεώσεων 65.829 66.421

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο - κοινές µετοχές 656 656

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον 4.810 4.814

Μετοχικό κεφάλαιο - προνοµιούχες µετοχές 950 950

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

Ποσά σε εκατ. ευρώ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Μετοχικό κεφάλαιο - προνοµιούχες µετοχές 950 950

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας  6.416  6.420

Προνοµιούχοι τίτλοι 43 43

∆ικαιώµατα τρίτων 650 669

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  7.109  7.132

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 72.938 73.553

1 Ιαν- 1 Ιαν-

31 Μαρ 2016 31 Μαρ 2015

Καθαρά έσοδα από τόκους  383  362

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες  54  55

Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες  14  13

(4) (9)

Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους  4  9

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα  63  8

Λειτουργικά έσοδα  514  438

Λειτουργικά έξοδα (253) (243)

Λειτουργικά κέρδη προ αποµειώσεων και

εξόδων αναδιάρθρωσης  261  195

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις (175) (302)

Λοιπές ζηµιές αποµείωσης (2) (23)

Έξοδα αναδιάρθρωσης (9) (2)

 75 (132)

Φόρος εισοδήµατος (17)  36

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  58 (96)

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες  9  8

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές)  67 (88)

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) που αναλογούν σε τρίτους  7  6

 60 (94)Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Σηµείωση:

Οι Ενοποιηµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2016 θα δηµοσιευθούν 

έως την 19 Μαΐου 2016. 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2016


