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 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων €188εκ.2 το Δ΄ τρίμηνο, έναντι €166εκ. το Γ΄ τρίμηνο. 
 

 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε €375εκ. 
 

 Ανάκαμψη εσόδων από προμήθειες σε €62εκ. το Δ΄ τρίμηνο, από €48εκ. το Γ΄ τρίμηνο.  

 

 Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 5,8%2 σε ετήσια βάση. 
 

 Κάλυψη των συνολικών δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από προβλέψεις κατά 64,8%. 
 

 Αύξηση καταθέσεων κατά €1,4δισ. στο τρίμηνο - Μείωση τρέχουσας χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα 

κατά €9,0δισ. από τα υψηλά του 2015 σε €24,3δισ. 
 

 Κεφάλαια κοινών μετοχών CET1 17,0% μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση κατά €2,0δισ.  

 
 Θεαματική επιστροφή στην κερδοφορία για τις διεθνείς δραστηριότητες, καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη 

€67εκ. το 2015, έναντι ζημιών €182εκ. το 2014. 

 

 Συνολικό αποτέλεσμα Ομίλου -€175εκ. το Δ΄ τρίμηνο και -€1,2δισ. το 2015.  

«Οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα παραμένουν ιδιαίτερα αβέβαιες και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 
ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, επιβαρυνόμενες από τη χειροτέρευση του διεθνούς οικονομικού κλίματος. Η 
παράταση των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές για  την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, σε συνδυασμό με το 
μεγάλο θέμα του προσφυγικού κύματος, διατηρούν κλίμα ρευστότητας και υπονομεύουν τις προσπάθειες για αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η ταχεία θετική αντιμετώπισή τους, σε συνεργασία με τους 
Ευρωπαίους εταίρους, θα αποτελέσει σημείο καμπής για την ενίσχυση της σταθερότητας, τη βελτίωση των συνθηκών 
ρευστότητας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων, ιδιαίτερα αναγκαίων για να καλύψουν το τεράστιο εγχώριο 
αποταμιευτικό και επενδυτικό κενό, και την έναρξη της συζήτησης για την περαιτέρω απομείωση του δημοσίου χρέους.  

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η ελληνική οικονομία έχει τις δυνατότητες να επιστρέψει μετά από έξι χρόνια σε θετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης μέσα στο 2016 και να αρχίσει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, κάτι που είναι σήμερα αναγκαίος όρος για την 
παράλληλη κοινωνική και οικονομική ανόρθωση της χώρας. Η δρομολόγηση αυτών των εξελίξεων, με τρόπο ώστε να υπάρξουν 
το ταχύτερο ορατά σημάδια ανάκαμψης, αποτελεί ζωτική και επείγουσα ανάγκη, καθώς πολλαπλασιάζονται οι προκλήσεις τόσο 
στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον όσο και στη γεωγραφική μας περιοχή, με άμεση αποτύπωση στο εσωτερικό και ορατό τον 
πιθανό αντίκτυπο στην οικονομία.  

Με πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας απέναντι στις εθνικές προκλήσεις, με συγκλίσεις και στοίχιση δυνάμεων σε μια 
στρατηγική εξόδου της χώρας από την κρίση, το 2016 μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη του ενάρετου κύκλου για την 
ελληνική οικονομία.»  

                       Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                                                                   

«Παρά το αρνητικό περιβάλλον, οι επιδόσεις της Eurobank πείθουν για την ορθότητα του στρατηγικού μας σχεδιασμού, τον 
οποίο εφαρμόζουμε σταθερά και με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Η βελτίωση των εσόδων από τόκους, η ανάκαμψη των 
προμηθειών και η αύξηση των καταθέσεων κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2015 ξεχωρίζουν ως τα κυριότερα θετικά στοιχεία των 
αποτελεσμάτων μας. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,8% σε συγκρίσιμη ετήσια βάση. Η ισχυρή αύξηση των 
καταθέσεων τόσο σε επίπεδο τραπέζης όσο και ομίλου ενίσχυσε τη ρευστότητα και επέτρεψε τη σημαντική μείωση της 
εξάρτησης από το ευρωσύστημα και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης. Οι διεθνείς δραστηριότητες, 
που επέστρεψαν για πρώτη χρονιά σε κερδοφορία ύστερα από το 2011, αποδεικνύουν τις προοπτικές και τη δυνατότητά τους 
για ουσιαστική συμβολή στον ισολογισμό μας. Για το 2016, βασικές μας προτεραιότητες παραμένουν αφενός η ενεργητική 
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εκμεταλλευόμενοι την περαιτέρω βελτίωση της εσωτερικής μας υποδομής αλλά 
και σημαντικές αλλαγές που έχουν ήδη γίνει ή αναμένονται στο θεσμικό πλαίσιο, με στόχο τη σημαντική μείωση του ύψους τους 
σε ορατό βάθος χρόνου, η επάνοδος των καταθέσεων, η χρηματοδότηση νέων υγιών επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά και ο 
περαιτέρω έλεγχος του κόστους.  

Παρότι η παράταση του καθεστώτος των capital controls στην Ελλάδα αλλά κυρίως η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων για 
την αξιολόγηση του προγράμματος δρουν ανασταλτικά στην οικονομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα, κεντρικός μας 
στόχος παραμένει η επιστροφή στην κερδοφορία μέσα στο τρέχον έτος, μέσω περαιτέρω αύξησης των εσόδων προ 
προβλέψεων, σημαντικού περιορισμού των προβλέψεων και ενίσχυση της κερδοφορίας των διεθνών μας δραστηριοτήτων.»              

  Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος 

                                                           
1 Οι ασφαλιστικές εργασίες λογίζονται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση το Δ΄ τρίμηνο 2015. Τα λοιπά τρίμηνα του 2015 έχουν προσαρμοστεί αναλόγως για 

λόγους συγκρισιμότητας.  
2 Σε συγκρίσιμη Βάση: Εξαιρώντας €30εκ. δαπανών που σχετίζονται με την εγγύηση των καταθέσεων στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας BRRD και €12εκ.για την 

εκκαθάριση συνεταιριστικής τράπεζας. 

Οικονομικά Στοιχεία Δ΄ Τριμήνου 20151 
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Το Δ΄ τρίμηνο 2015 αποτέλεσε μια περίοδο θετικών εξελίξεων για τη 

Eurobank, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση της 

Τράπεζας κατά €2,0δισ., με αποκλειστική συμμετοχή κεφαλαίων από την 

αγορά, ενώ παράλληλα σημειώθηκε σημαντική εισροή καταθέσεων, η οποία 

συνετέλεσε στη μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα.  

 

Πιο αναλυτικά, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θωρακίζει ακόμα 

περισσότερο την κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας, καθώς ο δείκτης 

κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (Phased-in CET1 – Basel 

III) διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 17,0% επί 

του σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος του 2015, από 12,1% το Σεπτέμβριο 

του ίδιου έτους.  

 

Παράλληλα, σημαντική αύξηση κατά €643εκ. κατέγραψαν οι καταθέσεις 

πελατών στην Ελλάδα, ενώ σε επίπεδο Ομίλου η αύξηση ανήλθε συνολικά 

σε €1,4δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα και της προσέλκυσης νέων 

καταθέσεων στο εξωτερικό. H αύξηση των καταθέσεων και η διενέργεια 

συμφωνιών Repos στη διατραπεζική αγορά συνετέλεσαν στη μείωση της 

χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα σε €24,3δισ. στο τέλος 

Φεβρουαρίου 2016, από €31,6δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.  

 

Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα 

ανήλθαν σε €206εκ., το Δ΄ τρίμηνο, από €164εκ. το Γ΄ τρίμηνο, λόγω των 

επιχειρηματικών δανείων, ενώ τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση για τον Όμιλο 

διαμορφώθηκαν σε €235εκ., από €166εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2015. Τα δάνεια σε 

καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αποτελούσαν το 35,2% του 

χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, από 35,0% στο 

τέλος Σεπτεμβρίου. Η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις 

παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 64,8% στο τέλος 

Δεκεμβρίου.  

 

Σε λειτουργικό επίπεδο, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 

4,3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €375εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2015, ως 

αποτέλεσμα κυρίως της περαιτέρω μείωσης του κόστους καταθέσεων στην 

Ελλάδα κατά 17 μονάδες βάσης στο σύνολο του χαρτοφυλακίου έναντι του 

Γ΄ τριμήνου 2015. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε σε 2,09% το Δ΄ 

τρίμηνο από 1,99% το Γ΄ τρίμηνο. 

 

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανέκαμψαν από τα 

χαμηλά του Γ΄ τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε €62εκ. το Δ΄ τρίμηνο, λόγω 

υψηλότερων εσόδων από τις χορηγήσεις, τη διαχείριση περιουσίας και τις 

εργασίες του δικτύου καταστημάτων.  

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Δ΄ Τριμήνου 2015 
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Τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 7,2% έναντι του Γ΄ τριμήνου και 

διαμορφώθηκαν σε €437εκ., ενώ τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 

6,9% σε €430εκ., καθώς τα χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα ήταν 

αρνητικά κατά €8εκ., έναντι κερδών €54εκ. το Γ΄ τρίμηνο.  

 

Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 5,8% σε συγκρίσιμη βάση
3
 το 

2015 και διαμορφώθηκαν σε €975εκ. Πιο αναλυτικά, οι δαπάνες 

προσωπικού υποχώρησαν κατά 5,5% σε €529εκ., τα διοικητικά έξοδα κατά 

3,8% σε €363εκ. και οι αποσβέσεις παγίων κατά 15,7% σε €83εκ.  

 

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε €188εκ.
3
 το Δ΄ 

τρίμηνο, σε σχέση με €166εκ. το Γ΄ τρίμηνο, ενώ τα συνολικά κέρδη προ 

προβλέψεων υποχώρησαν σε €181εκ.
3
, από €219εκ. το Γ΄ τρίμηνο, λόγω 

ζημιών από τα χρηματοοικονομικά έσοδα.  

 

Οι προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων ενισχύθηκαν περαιτέρω σε €271εκ. 

το Δ΄ τρίμηνο, από €256εκ. το Γ΄ τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκαν 

κατά 17,7% και διαμορφώθηκαν σε €2,665εκ. το 2015, από €2.264εκ. το 

2014, αποτελώντας το 6,50% των χορηγήσεων. Οι υψηλές προβλέψεις 

επιβάρυναν το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε -€175εκ. το 

Δ΄ τρίμηνο και -€1,2δισ. το 2015.  

 

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις, 

καθώς για πρώτη φορά μετά το 2011 επιτεύχθησαν κέρδη σε ετήσια βάση. 

Ειδικότερα, τα καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη διαμορφώθηκαν σε €67εκ. 

το 2015, έναντι ζημιών ύψους €182εκ. το 2014, με τα κέρδη το Δ΄ τρίμηνο να 

ανέρχονται σε €15εκ.  

 

Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) για τον Όμιλο παρέμειναν στα επίπεδα 

του εννεαμήνου 2015 και διαμορφώθηκαν σε €51,7δισ. Τα δάνεια προς 

επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανήλθαν σε €26,8δισ. και €24,8δισ. αντίστοιχα 

στο τέλος του 2015. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε 

σε 126,9%, από 133,0% το εννεάμηνο 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Σε συγκρίσιμη Βάση: Εξαιρώντας €30εκ. δαπανών που σχετίζονται με την εγγύηση των καταθέσεων στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας BRRD και €12εκ.για την 

εκκαθάριση συνεταιριστικής τράπεζας. 
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Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

4
  

 
Δ΄ Τριμ. 

2015 
 

 
Γ΄ Τριμ. 

2015 
 

Δ 
 

2015 
 

 
2014 

 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους €375εκ. €360εκ. 4,3% €1.463εκ. €1.470εκ. 

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών  €62εκ. €48εκ. 29,3% €244εκ. €253εκ. 

Λειτουργικά Έσοδα €430εκ. €461εκ. (6,9)% €1.761εκ. €1.796εκ. 

Λειτουργικά Έξοδα €249εκ.
5 €242εκ. 2,8% €975εκ.

5 €1.035εκ. 

Κέρδη προ Προβλέψεων  €181εκ.
5
 €219εκ. (17,5)% €787εκ.

5 €761εκ. 

Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €271εκ. €256εκ. 5,7% €2.665εκ. €2.264εκ. 

Καθαρό Αποτέλεσμα πριν από έκτακτα αποτελέσματα -€98εκ. €30εκ.  -€1.453εκ. -€1.230εκ. 

Καθαρό Αποτέλεσμα μετά από έκτακτα αποτελέσματα -€175εκ. €406εκ.  -€1.181εκ. -€1.219εκ. 

 

 

Στοιχεία Ισολογισμού  2015 
 

2014 
 

Καταναλωτικά Δάνεια €6.565εκ. €6.759εκ. 

Στεγαστικά Δάνεια €18.249εκ. €18.335εκ. 

Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €7.246εκ. €7.282εκ. 

Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €19.584εκ. €19.447εκ. 

Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €51.683εκ. €51.881εκ. 

Σύνολο Καταθέσεων  €31.446εκ. €40.385εκ. 

Σύνολο Ενεργητικού €73.553εκ. €75.518εκ. 

 

 

 
 

                                                           
4 H Ουκρανία και οι Ασφαλιστικές Εργασίες λογίζονται ως περιουσιακά στοιχεία προς πώληση. 
5 Σε συγκρίσιμη βάση: Εξαιρώντας €30εκ. δαπανών που σχετίζονται με την εγγύηση των καταθέσεων στα πλαίσια της κοινοτικής οδηγίας BRRD και €12εκ.για την 

εκκαθάριση συνεταιριστικής τράπεζας. 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  
 

Δ΄ Τριμ. 2015 Γ΄ Τριμ. 2015 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 
 
 

2,09% 1,99% 

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 
 
 

57,9%
5
 52,5% 

Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 35,2% 35,0% 

Δείκτης Κάλυψης  Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 
 
 

64,8% 65,0% 

Προβλέψεις προς Δάνεια  
 

2,71% 2,53% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET 1) 17,0% 12,1% 

Α  Οικονομικά Στοιχεία Eurobank 



31 Δεθ 2015 31 Δεθ 2014

ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟ

Τακείν θαη δηαζέζηκα ζε θεληξηθέο ηξάπεδεο 1.798 1.948

2.808 3.059

100 360

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 1.884 2.134

39.893 42.133

16.291 17.849

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 666 702

Επελδύζεηο ζε αθίλεηα 925 876

Άπια πάγηα ζηνηρεία 127 150

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 4.859 3.894

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 2.151 2.143

Σηνηρεία ελεξγεηηθνύ δξαζηεξηνηήησλ πξνο πώιεζε 2.051 270

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 73.553 75.518

ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ

Υπνρξεώζεηο πξνο θεληξηθέο ηξάπεδεο 25.267 12.610

Υπνρξεώζεηο πξνο ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα 4.516 10.256

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 2.359 2.475

Υπνρξεώζεηο πξνο πειάηεο 31.446 40.878

Υπνρξεώζεηο από πηζησηηθνύο ηίηινπο 150 811

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 742 2.020

Υπνρξεώζεηο δξαζηεξηνηήησλ πξνο πώιεζε 1.941 164

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 66.421 69.214

ΘΔΘΑ ΚΕΦΑΛΑΘΑ

Μεηνρηθό θεθάιαην - θνηλέο κεηνρέο 656 4.412

Δηαθνξά από έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηην, απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λένλ  4.814  197

Μεηνρηθό θεθάιαην - πξνλνκηνύρεο κεηνρέο 950 950

Ίδηα θεθάιαηα πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο Σξάπεδαο  6.420  5.559

Πξνλνκηνύρνη ηίηινη 43 77

Δηθαηώκαηα ηξίησλ 669 668

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  7.132  6.304

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 73.553 75.518

1 Θαλ- 1 Ιαλ-

31 Δεκ 2015 31 Δεθ 2014

Καζαξά έζνδα από ηόθνπο  1.463  1.470

Καζαξά έζνδα από ηξαπεδηθέο ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο  192  205

Έζνδα από κε ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο  52  48

 28 (9)

Απνηειέζκαηα από επελδπηηθνύο ηίηινπο  15  72

Λνηπά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα  12  10

Λεηηνπξγηθά έζνδα  1.762  1.796

Λεηηνπξγηθά έμνδα (1.017) (1.035)

Λεηηνπξγηθά θέξδε πξν απνκεηώζεσλ θαη

έθηαθησλ εζόδσλ/(εμόδσλ) θαη πξνβιέςεσλ  745  761

Πξνβιέςεηο γηα πηζησηηθνύο θηλδύλνπο από δάλεηα θαη απαηηήζεηο (2.665) (2.264)

Ζεκηέο απνκείσζεο άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ -                                                (100)

Λνηπέο δεκηέο απνκείσζεο (87) (205)           

Έθηαθηα έζνδα/(έμνδα) θαη πξνβιέςεηο (79) 57              

(2.086) (1.751)

Φόξνο εηζνδήκαηνο  604  484

Έθηαθηεο πξνζαξκνγέο θόξνπ  432  246

(1.050) (1.021)

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) από κε ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (105) (175)

(1.155) (1.196)

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) πνπ αλαινγνύλ ζε ηξίηνπο  26  23

(1.181) (1.219)

Η Εηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2015 ζα δεκνζηεπζεί έσο ηελ 31 Μαξηίνπ 2016.

Πνζά ζε εθαη. επξώ

ΣΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
Αξ. Γ.Ε.ΜH. 000223001000

ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΝΟΠΟΘΗΜΕΝOY ΘΟΛΟΓΘΜΟΤ 

Απαηηήζεηο από ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ζηελ εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ

Δάλεηα θαη απαηηήζεηο από πειάηεο 

Φαξηνθπιάθην επελδπηηθώλ ηίηισλ

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο)

ΣΟΘΥΕΘΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΝΟΠΟΘΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο

Καζαξά θέξδε/(δεκηέο) πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο

Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2016

Πνζά ζε εθαη. επξώ

Απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγώλ

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξνπ

εκείσζε: 


