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 Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ΄ τρίμηνο 2014.   

 

 Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ΄ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη 

βάση το εννεάμηνο 2014.  

 

 Επιτάχυνση του σχηματισμού προβλέψεων το Γ΄ τρίμηνο και αύξηση του δείκτη κάλυψης των 

δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 250 μονάδες βάσης σε 53,6%. 

 

 Συνεχιζόμενη μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα σε 

€231εκ., το χαμηλότερο επίπεδο από το Γ΄ τρίμηνο του 2008. 

 

 Αύξηση καταθέσεων κατά €772εκ. έναντι του Β΄ τριμήνου 2014 και περαιτέρω βελτίωση του δείκτη 

δανείων προς καταθέσεις από 103,4% σε 99,8%.   

 

 Δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 16,1%.  

 
 Επιτυχής έκβαση της  Συνολικής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χωρίς να 

προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα. 

 

 

«Μετά την επιτυχή έκβαση των στρες τεστ, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει ως προτεραιότητα τη 

χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.  

 

Στη Eurobank θα ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε χρηματοδότες στην υλοποίηση υγιών επιχειρηματικών 

σχεδίων, με καινοτόμο και εξωστρεφή προσανατολισμό. 

 

Διαθέτοντας επαρκή ρευστότητα και δείκτη δανείων προς καταθέσεις κάτω του 100%, μπορούμε να 

χρηματοδοτήσουμε τους πελάτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα του Γ΄ τριμήνου του 

2014 θέτουν τις βάσεις για την επιστροφή της Eurobank στην κερδοφορία το 2015.» 

 

 Χρήστος Μεγάλου – Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Γ΄ Τριμήνου 2014 
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Η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της Eurobank το 2014 

αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα του Γ΄ τριμήνου του έτους μέσα από 

την αύξηση των οργανικών εσόδων και τη συνεχιζόμενη μείωση του 

λειτουργικού κόστους. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν 

κατά 8,0% σε €192εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν 

μικρή υποχώρηση σε €217εκ., λόγω χαμηλότερων εσόδων από 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές. 

  

Η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα και η 

μείωση του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα συνετέλεσαν 

στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους για δεύτερο συνεχόμενο 

τρίμηνο σε €379εκ., από €375εκ. το Β΄ τρίμηνο του ίδιου έτους. Τα καθαρά 

έσοδα από τόκους αυξήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 

(κατά 0,6% και 1,7% το Γ΄ τρίμηνο αντίστοιχα), ενώ στο εννεάμηνο 

διαμορφώθηκαν συνολικά σε €1.121εκ., 26,9% υψηλότερα από την 

αντίστοιχη περίοδο του 2013. Παράλληλα, αυξήθηκε και το καθαρό 

επιτοκιακό περιθώριο σε 2,04% το Γ΄ τρίμηνο 2014, από 2,00% το Β΄ 

τρίμηνο 2014  και 1,73% το Γ΄ τρίμηνο 2013.  

 

Τα συνολικά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 1,5% 

το Γ΄ τρίμηνο σε €71εκ. και κατά 3,1% το εννεάμηνο 2014 σε €205εκ., 

κυρίως λόγω υψηλότερων εσόδων από τη διαχείριση περιουσίας, τις 

ασφαλιστικές εργασίες, τα μισθώματα και λοιπές εργασίες του δικτύου 

καταστημάτων.  

 

Τα οργανικά έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες) 

ενισχύθηκαν κατά 1,0% το Γ΄ τρίμηνο σε €450εκ. και κατά 22,5% το 

εννεάμηνο, ενώ τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν σε €25εκ. το Γ΄ τρίμηνο, από 

€45εκ. το Β΄ τρίμηνο 2014, λόγω χαμηλότερων εσόδων από 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα 

συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση σε €475εκ., 

παρέμειναν όμως κατά 32,7% υψηλότερα σε επίπεδο εννεαμήνου. 

 

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,7% το Γ΄ τρίμηνο σε €258εκ. 

και κατά 11,4% το εννεάμηνο 2014 σε συγκρίσιμη βάση. Ειδικότερα, τα 

έξοδα υποχώρησαν στην Ελλάδα κατά 4,9% το Γ΄ τρίμηνο και 13,2% το 

εννεάμηνο, ενώ στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 0,3% και 5,9% αντίστοιχα. 

Περαιτέρω βελτίωση παρουσίασε επίσης και ο δείκτης κόστους προς έσοδα, 

ο οποίος μειώθηκε σε 54,3% το Γ΄ τρίμηνο 2014, από 54,6% το Β΄ τρίμηνο 

2014 και 62,6% το Γ΄ τρίμηνο 2013. 
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Με στόχο την περαιτέρω θωράκιση του ισολογισμού και την ταχύτερη 

αύξηση της κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση, η Τράπεζα επιτάχυνε το 

σχηματισμό προβλέψεων το Γ΄ τρίμηνο σε €588εκ., σε σχέση με €455εκ. 

το Β΄ τρίμηνο 2014. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 

€9,2δισ. στο τέλος του Γ΄ τριμήνου, καλύπτοντας το 17,7% των συνολικών 

δανείων. Παρά τις διαγραφές ύψους €331εκ. το εννεάμηνο 2014, η κάλυψη  

των δανείων σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες αυξήθηκε κατά 250 

μονάδες βάσης σε 53,6%, έναντι 51,1% το Β΄ τρίμηνο. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η αύξηση των συσσωρευμένων προβλέψεων κατά €1,3δισ. το εννεάμηνο 

του 2014 είναι σύμφωνη με τα ευρήματα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων 

Ενεργητικού (AQR) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT). 

 

Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα 

σημείωσαν περαιτέρω υποχώρηση κατά 22,7% σε €231εκ., από €299εκ. το 

Β΄ τρίμηνο 2014, το χαμηλότερο επίπεδο από το Γ΄ τρίμηνο 2008. 

Παράλληλα σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν και τα νέα δάνεια σε 

καθυστέρηση στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση 

σε επίπεδο Ομίλου να είναι μειωμένα κατά 38,4% σε €236εκ. σε τριμηνιαία 

βάση. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 

διαμορφώθηκαν σε 33,0% του χαρτοφυλακίου, από 31,8% στο τέλος 

Ιουνίου 2014. 

 

Οι χορηγήσεις προς πελάτες (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 

€51,8δισ, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις να αποτελούν το 50,9% 

(€26,4δισ.) και τα δάνεια προς νοικοκυριά το 49,1% (€25,3δισ.) του 

συνολικού χαρτοφυλακίου. 

 

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €772εκ. και διαμορφώθηκαν σε 

€42,7δισ. το Γ΄ τρίμηνο 2014, με αποτέλεσμα ο λόγος των δανείων προς 

καταθέσεις να μειωθεί κάτω του 100% και να διαμορφωθεί σε 99,8%, από 

103,4% στο τέλος Ιουνίου 2014.  

 

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα υποχώρησε περαιτέρω σε 

€9,0δισ. στο τέλος Οκτωβρίου, από €10,7δισ. τον Ιούνιο 2014. 

 

Τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1 – Basel III) 

διαμορφώθηκαν σε €6,4δισ. και αποτελούσαν το 16,1% του σταθμισμένου 

ενεργητικού στο τέλος του Γ΄ τριμήνου 2014. Σημειώνεται ότι στα 

αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής 

Τραπεζικής Αρχής που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, η Eurobank 

ανταποκρίθηκε στα κεφαλαιακά όρια που ορίστηκαν για το σκοπό του 

Ελέγχου Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού τόσο στο Βασικό και όσο και 

στο Δυσμενές Δυναμικό σενάριο χωρίς να παρουσιάζει κεφαλαιακό 

έλλειμμα.    
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Βασικά Οικονομικά Μεγέθη1  

 
Γ΄ Τριμ. 

2014

 
B΄ Τριμ. 

2014
Μεταβολή

 
Α΄ Τριμ. 

2014 

 
Δ΄ Τριμ. 

20132 

 
Γ΄ Τριμ. 
20133

Καθαρά Έσοδα από Τόκους €379εκ. €375εκ. 0,9% €367εκ. €386εκ. €320εκ. 

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών  €71εκ. €70εκ. 1,5% €65εκ. €70εκ. €69εκ. 

Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα €475εκ. €490εκ. -3,1% €461εκ. €484εκ. €404εκ. 

Συνολικές Λειτουργικές Δαπάνες €258εκ. €268εκ. -3,7% €267εκ. €306εκ. €253εκ. 

Κέρδη προ Προβλέψεων €217εκ. €222εκ. -2,3% €194εκ. €178εκ. €151εκ. 

Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €588εκ. €455εκ. 29,4% €479εκ. €647εκ. €417εκ. 

Καθαρό Αποτέλεσμα πριν από έκτακτα αποτελέσματα -€355εκ. -€205εκ.  -€227εκ. -€450εκ. -€231εκ. 

Καθαρό Αποτέλεσμα μετά από έκτακτα αποτελέσματα -€187εκ. -€301εκ.  -€207εκ. -€913εκ. -€285εκ. 

 

 
Στοιχεία Ισολογισμού  Γ΄ Τριμ. 2014 Β΄ Τριμ. 2014 

Καταναλωτικά Δάνεια €6.822εκ. €6.983εκ. 

Στεγαστικά Δάνεια €18.524εκ. €18.597εκ. 

Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €7.191εκ. €7.263εκ. 

Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €19.187εκ. €18.883εκ. 

Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €51.783εκ. €51.785εκ. 

Σύνολο Καταθέσεων  €42.698εκ. €41.926εκ. 

Σύνολο Ενεργητικού €74.264εκ. €74.773εκ. 

 
 

 
 
 
 

                                                           
1 H Ουκρανία λογίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση από το Α΄ τρίμηνο 2014.  
2 Περιλαμβάνει το ΤΤ και την Proton για 3 μήνες. 
3 Περιλαμβάνει το ΤΤ και την Proton για 1 μήνα. 
4 Ο δείκτης CET1 προσαρμόστηκε από 17,7% σε 17,0% λόγω του σταθμισμένου ενεργητικού της Ουκρανίας και της μη ενσωμάτωσης της 
επίπτωσης από την εφαρμογή της μεθόδου IRB για τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  Γ΄ Τριμ. 2014 Β΄ Τριμ. 2014 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 2,04% 2,00% 

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 54,3% 54,6% 

Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 33,0% 31,8% 

Δείκτης Κάλυψης  Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 53,6% 51,1% 

Προβλέψεις προς Δάνεια  5,47% 4,15% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET 1) 16,1% 17,0%4 

 Οικονομικά Αποτελέσματα Eurobank 



30 Σεπ 2014 31 ∆εκ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες 2.045 1.986

2.600 2.567

380 375

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 1.918 1.264

42.620 45.610

16.745 18.716

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 733 770

Επενδύσεις σε ακίνητα 893 728

Άυλα πάγια στοιχεία 248 266

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 3.574 3.063

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.182 2.241

Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση 326 -

Σύνολο ενεργητικού 74.264 77.586

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

9.068 16.907

Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 10.311 10.192

2.219 1.558

Υποχρεώσεις προς πελάτες 42.698 41.535

847 789

Λοιπές υποχρεώσεις 1.968 2.082

Υποχρεώσεις που συνδέονται µε στοιχεία ενεργητικού προς πώληση 202 -

Σύνολο υποχρεώσεων 67.313 73.063

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο - κοινές µετοχές 4.412 1.641

 850  1.574

Μετοχικό κεφάλαιο - προνοµιούχες µετοχές 950 950

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας  6.212  4.165

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπά αποθεµατικά 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας  6.212  4.165

Προνοµιούχοι τίτλοι 77 77

∆ικαιώµατα τρίτων 662 281

 6.951  4.523

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 74.264 77.586

1 Ιαν- 1 Ιαν-

30 Σεπ 2014 30 Σεπ 2013

Καθαρά έσοδα από τόκους  1.121  884

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες  146  143

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες  25  30

Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες  34  26

Έσοδα από µερίσµατα  2 3

 16 (31)

Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους  75  34

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα  7 (15)

Λειτουργικά έσοδα  1.426  1.074

Λειτουργικά έξοδα (792) (732)

Λειτουργικά κέρδη προ αποµειώσεων

και έκτακτων αποτελεσµάτων  634  342

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις (1.523) (1.253)

Λοιπές ζηµιές αποµείωσης (105)  15

Λοιπά έκτακτα αποτελέσµατα  93 (85)              

Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συµµετοχές 

σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες  0 (1)                

(901) (982)

Φόρος εισοδήµατος  201  243

Έκτακτες προσαρµογές φόρου  249  535

(451) (204)

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (226) (28)

(677) (232)

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν σε τρίτους  18  9

(695) (241)

Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές)

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(695) (241)Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους

Σηµείωση: Η κατάσταση ενοποιηµένων αποτελεσµάτων για το εννεάµηνο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2014

περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα του οµίλου του Νέου Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και της Νέας Proton Bank, τα οποία

ενσωµατώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις του oµίλου Eurobank από τη 1 Σεπτεµβρίου 2013 και εφεξής.

Αθήνα, 7 Νοεµβρίου 2014


