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 Αύξηση καθαρών κερδών1 κατά 26,8% σε €257εκ. το 2019 
 

 
 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων €830εκ. 

 
 

 Μείωση των συνολικών NPEs κατά €3,7δισ. το 2019 
 
 

 Μείωση του δείκτη NPEs κατά 780 μ.β. το 2019 σε 29,2%  
 
 

 Αρνητικός σχηματισμός νέων NPEs κατά €858εκ. το 2019 
 
 

 Αύξηση δείκτη προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 210 μ.β. 
σε 55,3% 

 
 
 Αύξηση ενήμερων χορηγήσεων σε συγκρίσιμη βάση κατά €1,7δισ.2 και 

καταθέσεων κατά €5,8δισ. το 2019 
 
 

 Βελτίωση του δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις από 92,6% το 2018 σε 
83,2% το 2019 

 

 

 Δείκτης CET1 16,7% και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 19,2%, +250 μ.β. 
έναντι του 2018  

 

 

 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2020-20223 

 

 Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων4 ~9%το 2020 και ~10% το 2022 

 Κέρδη ανά μετοχή4 ~€0,12 το 2020 και ~€0,16 το 2022 

 Δείκτης NPEs 13,5% το 2020 και ~5% το 2022 

 Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ~16,5% το 2022 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.  
2  Προσαρμόζοντας το 2019 με €(1,1)δισ. τιτλοποιημένα χρεόγραφα, €(0,6)δισ. χορηγήσεις της Piraeus Bank Bulgaria, €0,1δισ. αποπληρωμή δανείων της Grivalia και 
€0,2δισ. από τη συναλλαγή Pillar.  
3 Οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση από τον κορωνοϊό. 
4 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη. 

Οικονομικά Στοιχεία 2019 &  

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2020-2022 
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«Το 2019 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την τράπεζα, καθώς προχωρήσαμε στην υλοποίηση του 

εμπροσθοβαρούς σχεδίου μείωσης των NPEs. Τα τελευταία τρία χρόνια, η Eurobank έχει αντιμετωπίσει όλα 

τα βασικά ζητήματα του παρελθόντος: (α) αυξάνοντας το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 400 

περίπου μονάδες βάσης, (β) μειώνοντας το απόθεμα των NPEs από 46% σε 16% περίπου και (γ) 

ενισχύοντας τη ρευστότητα μέσω της αύξησης των καταθέσεων κατά περίπου 13 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 

τα 9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. 

 

Όσον αφορά το σχέδιο μετασχηματισμού, το τελευταίο βήμα έγινε με τη δεσμευτική συμφωνία με την 

εταιρεία doValue για την πώληση της θυγατρικής μας εταιρείας διαχείρισης δανείων FPS και την τιτλοποίηση 

χαρτοφυλακίου 7,5 δισ. Ευρώ (project Cairo) – την πρώτη που κάνει χρήση του σχεδίου εγγυήσεων 

Ηρακλής. Η διαδικασία απόσχισης της FPS, η οποία περιλαμβάνει τη μετακίνηση περίπου 500 υπαλλήλων 

της Eurobank προς την FPS, ολοκληρώνεται σύντομα και ομαλά, διασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη 

μετάβαση. 

 

Με ένα υγιές επιχειρηματικό μοντέλο και έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία τα NPEs, εστιάζουμε όλες τις 

προσπάθειές μας στην ενίσχυση των εργασιών μας, τη χρηματοδότηση αξιόπιστων επιχειρηματικών 

σχεδίων, την προσέλκυση νέων πελατών, τόσο επιχειρήσεων όσο και ιδιωτών, ώστε να ενισχύσουμε τα 

έσοδα της τράπεζας. Μια σειρά επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, στο σωστό χρόνο και στόχευση, 

αποδίδουν καρπούς. Ανοίξαμε το δρόμο για την αναζωογόνηση της αγοράς των στεγαστικών δανείων στην 

Ελλάδα, αυξάνουμε το δανεισμό προς τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενισχύσαμε τη χρηματοδότηση του 

έργου ορόσημου στο Ελληνικό, διατηρώντας παράλληλα τη στρατηγική μας παρουσία σε βασικούς τομείς, 

όπως ο τουρισμός, η «πράσινη» ενέργεια, οι υποδομές και η ναυτιλία. Επιπλέον, ενισχύουμε και 

επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας στις βασικές αγορές μας στην περιοχή. 

 

Ο μεσοπρόθεσμος στόχος μας είναι απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 10%. Τα NPEs μας, που 

είναι ήδη τα χαμηλότερα στην Ελλάδα στο 15,9%, εκτιμάται ότι θα μειωθούν σε μονοψήφιο ποσοστό το 

2021, σύμφωνα με τις αρχικές μας προβλέψεις, και περαιτέρω στο 5% το 2022. 

 

Συνολικά, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού το 2019. Η 

κερδοφορία και η ανάπτυξη των εργασιών αποτελούν τις βασικές μας προτεραιότητες στο εξής. Η ελληνική 

οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και το τραπεζικό σύστημα ενισχύθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και είναι 

σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει προκλήσεις. Για το άμεσο μέλλον, ο αντίκτυπος από την πρόσφατη 

πανδημία του κορωνοϊού δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια. Ενδέχεται να είναι σημαντικός, αλλά η βασική 

μας υπόθεση παραμένει ότι η αρνητική επίδραση θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η Eurobank θα 

υποστηρίξει τους πελάτες της, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που θα υποστούν επιπτώσεις λόγω της κρίσης 

του κορωνοϊού. Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε όποια μέτρα και  κατευθύνσεις αποφασιστούν 

σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς 

εποπτικούς οργανισμούς και τους θεσμικούς φορείς του τραπεζικού κλάδου σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. 

  

Καθώς οι ανησυχίες θα υποχωρούν, αναμένουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα θα 

επιταχυνθεί εκ νέου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η Τράπεζα βρίσκεται σε ισχυρή θέση ώστε να εισέλθει σε 

φάση ανάπτυξης και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους και τους πελάτες της.» 

 

        Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος 
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Το 2019 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για τη Eurobank, καθώς ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία η συγχώνευση με τη Grivalia και το πλάνο μετασχηματισμού για τη μείωση των μη 

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs). Παράλληλα με την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου 

της, η Τράπεζα διατήρησε σημαντική οργανική κερδοφορία και ενίσχυσε τα καθαρά της 

κέρδη5 κατά 26,8% σε ετήσια βάση σε €257εκ. Πιο αναλυτικά: 

 

 Tα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €1.377εκ. το 2019, έναντι €1.416εκ. το 

2018, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να υποχωρεί κατά 23 μονάδες βάσης σε 2,24%.  

 

 Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 13,6% σε ετήσια βάση 

και ανήλθαν σε €354εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες του Δικτύου 

καταστημάτων και τη Διαχείριση Περιουσίας.  

 

 Τόσο τα οργανικά όσο και τα συνολικά έσοδα παρέμειναν σταθερά έναντι του 2018 και 

διαμορφώθηκαν σε €1.731εκ. (+0,2%) και €1.844εκ. (+0,6%) αντίστοιχα το 2019.  

 
 Οι Λειτουργικές δαπάνες, σε συγκρίσιμη βάση6, υποχώρησαν κατά 1,7% στην Ελλάδα, 

ενώ παρέμειναν σχετικά αμετάβλητες σε επίπεδο Ομίλου (+0,7%) το 2019. Ο δείκτης 

κόστους-εσόδων διαμορφώθηκε σε 48,9% το 2019. 

 
 Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν σε ετήσια βάση κατά 2,7% σε 

€830εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 1,6% σε €943εκ.  

 
 Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €3,7δισ. έναντι του 2018 με την κάλυψη των NPEs 

από τις σωρευτικές προβλέψεις να ενισχύεται κατά 210 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 

55,3%. Ο δείκτης των NPEs υποχώρησε κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες και 

διαμορφώθηκε σε 29,2% στο τέλος του 2019. Pro-forma για την τιτλοποίηση 

χαρτοφυλακίου ύψους €7,5δισ. (project Cairo), ο δείκτης των NPEs μειώνεται σε 15,9%. 

Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν 

αρνητικός κατά €858εκ. το 2019, εκ των οποίων €839εκ. στην Ελλάδα και €19εκ. στο 

εξωτερικό.  

 
 Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 8,3% το 2019 σε €624εκ. και 

αντιστοιχούσαν σε 170 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων σε σχέση με 189 το 

2018. 

 

                                                        
5 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη.  
6 Εξαιρουμένων €20,9εκ. δαπανών της Grivalia και της Piraeus Bank Bulgaria. 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων 2019 
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 Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες το 2019, με τα 

καθαρά κέρδη7 να αυξάνονται κατά 16,0% σε €168εκ. Τα οργανικά κέρδη προ 

προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 11,0% το 2019 σε €270εκ. και τα συνολικά κέρδη προ 

προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 22,8% την ίδια περίοδο σε €297εκ. 

 
 Μετά την εξαγορά της Grivalia και τη δημιουργία κεφαλάιων λόγω της οργανικής 

κερδοφορίας, ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 16,7% και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής 

επάρκειας (CAD) σε 19,2% το 2019, ενισχυμένοι κατά 250 μονάδες βάσης έναντι του 

2018. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε σε 14,6% στο 

τέλος Δεκεμβρίου. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €41,4δισ. 

 
 Οι ενήμερες χορηγήσεις αυξήθηκαν σε συγκρίσιμη βάση κατά €1,7δισ.8 έναντι του 2018 

και οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €5,8δισ. την ίδιο περίοδο, 

περιλαμβανομένων €1,1δισ. από την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria. Ο δείκτης 

χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά σε 83,2%, από 92,6% το 2018.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη. 
8 Προσαρμόζοντας το 2019 με €(1,1)δισ. τιτλοποιημένα χρεόγραφα, €(0,6)δισ. χορηγήσεις της Piraeus Bank Bulgaria, €0,1δισ. αποπληρωμή δανείων της Grivalia και 
€0,2δισ. από τη συναλλαγή Pillar. 
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Καθαρά Κέρδη7 
(€εκ.)  

 

(€εκ.)  

257

202

2018 2019

Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων  

(€εκ.)  

830
853

2018 2019

19,2

16,7

CET1 CAD

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας  
(%)  

 
(€εκ.)  

29,2

37,0

2018 2019

Δείκτης NPEs 
(%)  

 
(€εκ.)  

-858
-920

2018 2019

Σχηματισμός νέων NPEs 
(€εκ.) 

 
(€εκ.) 

83,2

92,6

2018 2019

Δάνεια/Καταθέσεις 

(%)  
 

(€εκ.)  
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Με την ολοκλήρωση του σχεδίου μετασχηματισμού 2019, βασική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση 

της κερδοφορίας. Για το 2020 στοχεύουμε σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων8 

περίπου 9% και περίπου 10% το 2022. Βασικός μοχλός της ανάπτυξης εργασιών αναμένεται να 

είναι η πιστωτική επέκταση, καθώς τα υπόλοιπα των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα και 

συνολικά στις χώρες που η Τράπεζα διαθέτει παρουσία στο εξωτερικό εκτιμώνται ότι θα αυξηθούν 

κατά €3,5δισ. και €2,1δισ. αντίστοιχα την τριετία 2020-2022. Σημαντική εκτιμάται ότι θα είναι και η 

ενίσχυση των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες από την ανάπτυξη εργασιών της Τραπεζικής 

Ιδιωτών, Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Περιουσίας, Private Banking και αξιοποίησης ακινήτων. 

Βασικός παράγοντας ενίσχυσης της κερδοφορίας θα είναι οι χαμηλότερες προβλέψεις πιστωτικών 

κινδύνων, οι οποίες αναμένεται να υποχωρήσουν σε περίπου 75 μονάδες βάσης επί των μέσων 

χορηγήσεων το 2022, από 170 μονάδες βάσης το 2019. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής 

επάρκειας εκτιμάται στο 16,5% περίπου το 2022. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η περαιτέρω εξυγίανση 

του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, έτσι ώστε ο δείκτης των NPEs να μειωθεί στο 5% περίπου στο 

τέλος του 2022.Οι νέοι επιχειρησιακοί στόχοι για την τριετία 2020-2022 έχουν ως εξής: 

 

 2019 2020 2022 

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων10 4,6% ~9% ~10% 

Κέρδη ανά μετοχή10 €0,07 ~€0,12 ~€0,16 

Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή10 €1,70/€1,3111 ~€1,44 ~€1,70 

Κόστος/Έσοδα 48,9% ~48% ~45% 

Προβλέψεις προς Χορηγήσεις (Κόστος Κινδύνου) 1,70% ~0,90% ~0,75% 

Δείκτης NPEs 15,9%12 ~13,5% ~5% 

Δείκτης CET1 (πλήρης εφαρμογή Βασιλείας ΙΙΙ) 14,6% ~12,0% ~14% 

Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια 19,2% ~15,8% ~16,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 Οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση από τον κορωνοϊό. 
10 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη. 
11 Pro-forma για τις συναλλαγές Cairo & FPS. 
12 Pro-forma για τη συναλλαγή Cairo. 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2020-20229 
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Βασικά Οικονομικά Μεγέθη13 
2019 2018 Μεταβολή 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους €1.377εκ. €1.416εκ. (2,7%) 

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών  €354εκ. €311εκ. 13,6% 

Λειτουργικά Έσοδα €1.844εκ. €1.832εκ. 0,6% 

Λειτουργικά Έξοδα  €901εκ. €874εκ. 3,1% 

Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων  €830εκ. €853εκ. (2,7%) 

Κέρδη προ Προβλέψεων  €943εκ. €958εκ. (1,6%) 

Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους €624εκ. €680εκ. (8,3%) 

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη €257εκ. €202εκ. 26,8% 

Καθαρά Κέρδη μετά φόρων €127εκ. €93εκ. 36,2% 

 

 

Στοιχεία Ισολογισμού  2019 2018 

Καταναλωτικά Δάνεια €3.836εκ. €3.987εκ. 

Στεγαστικά Δάνεια €13.974εκ. €16.253εκ. 

Δάνεια προς Μικρές Επιχειρήσεις €6.480εκ. €6.420εκ. 

Δάνεια προς Μεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις €19.034εκ. €18.290εκ. 

Ομόλογα Υψηλής Διαβάθμισης €1.062εκ. - 

Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) €44.464εκ. €45.032εκ. 

Σύνολο Καταθέσεων  €44.841εκ. €39.083εκ. 

Σύνολο Ενεργητικού €64.761εκ. €57.997εκ. 

 

 

                                                        
13Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής της λογιστικής πολιτικής για τις επενδύσεις σε ακίνητα. 
 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  
 

2019 2018 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 
 

 

2,24% 2,47% 

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα 
 
 

48,9% 47,7% 

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) 29,2% 37,0% 

Σωρευτικές προβλέψεις προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 55,3% 53,2% 

Προβλέψεις προς Δάνεια (Κόστος Κινδύνου) 
 

1,70% 1,89% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET1) 16,7% 14,2% 

Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια (CAD) 19,2% 16,7% 

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

χρηματοοικονομικών δεικτών 

 

 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 αποτελεσμάτων 
χαρτοφυλακίου συναλλαγών, αποτελεσμάτων από επενδυτικούς τίτλους και λοιπών εσόδων/(εξόδων) 
της υπό εξέταση περιόδου. 

 

 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων: 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. 

 

 Κέρδη προ προβλέψεων: Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και εξόδων 
αναδιάρθρωσης όπως γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της υπό εξέταση περιόδου. 

 

 Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη: Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, 
εξαιρουμένων των εξόδων αναδιάρθρωσης, της υπεραξίας και των κερδών/ζημιών που σχετίζονται με 
το πλάνο μετασχηματισμού, μετά από φόρο. 

 

 Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου: 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 στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος της προηγούμενης 
περιόδου. 

 

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

 

 Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs): Σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) - European Banking Authority (EBA) -  στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 
περιλαμβάνονται δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και δάνεια αβέβαιης είσπραξης, 
δηλαδή δάνεια  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 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 μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο 
κόστος (amortised cost) προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες, προ 
προβλέψεων, που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. 

 

 Προβλέψεις προς NPEs: Ο λόγος των συσσωρευμένων προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους 
από δάνεια και απαιτήσεις πελατών περιλαμβανομένων και των προβλέψεων για δεσμεύσεις που 
σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός ισολογισμού)προς το σύνολο των NPEs που 
επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. 

 

 Σχηματισμός νέων NPEs: Καθαρή αύξηση/μείωση των NPEs της υπό εξέταση περιόδου 
εξαιρούμενης της επίπτωσης των διαγραφών, των πωλήσεων και λοιπών μεταβολών. 

 

 Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Ο λόγος των δανείων και απαιτήσεων 
από πελάτες, προ προβλέψεων, που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) σε 
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ 
προβλέψεων) στο αποσβέσιμο κόστος  στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου. 
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 Προβλέψεις προς Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών: Ο λόγος των συσσωρευμένων 
προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών, περιλαμβανομένων και 
των προβλέψεων για δεσμεύσεις που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο (στοιχεία εκτός 
ισολογισμού) προς τα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες, προ προβλέψεων, που επιμετρώνται στο 
αποσβέσιμο κόστος (amortised cost) σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, στο τέλος της υπό 
εξέταση περιόδου. 

 

 Νέα Δάνεια σε Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (σχηματισμός): Καθαρή αύξηση/μείωση των 
δανείων και απαιτήσεων από πελάτες (προ προβλέψεων) που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος 
(amortised cost) σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της υπό εξέταση περιόδου με εξαίρεση την 
επίπτωση από τις διαγραφές δανείων, τις πωλήσεις και λοιπές μεταβολές. 

 

 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, στο τέλος της 
υπό εξέταση περιόδου και στο τέλος του προηγούμενου έτους). 

 

 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.  

 

 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.  

 

 Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας: 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. 

 

 Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1): Ο λόγος των κεφαλαίων κοινών 
μετοχών κατηγορίας 1, όπως ορίζονται με τους Κανονισμoύς (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 (RWAs).  

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

κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζονται από τους κανονισμούς (ΕΕ) Αρ. 
575/2013 και Αρ. 2395/2017 χωρίς την εφαρμογή των σχετικών μεταβατικών διατάξεων προς το 
σύνολο του σταθμισμένου ενεργητικού. 
 

 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 καθαρών κερδών από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες προ εξόδων αναδιάρθρωσης, μετά από φόρο και της ζημιάς απομείωσης υπεραξίας 
προς την Ενσώματη Λογιστική Αξία. 
 

 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 Δεκ 2019 31 Δεκ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες 4.679 1.924
3.007 2.307

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 2.262 1.871
37.365 36.232

7.951 7.772
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 746 353
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.184 331
Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια στοιχεία 378 183
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.766 4.914
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.423 2.110

Σύνολο ενεργητικού 64.761 57.997

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες 1.900 2.050
Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 5.022 6.376
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 2.726 1.893
Υποχρεώσεις προς πελάτες 44.841 39.083
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 2.406 2.707
Λοιπές υποχρεώσεις 1.199 845

Σύνολο υποχρεώσεων 58.094 52.954

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 852 655

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο,

αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον
Προνομιούχοι τίτλοι 2 42

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  6.667  5.043

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 64.761 57.997

1 Ιαν- 1 Ιαν-
31 Δεκ 2019 31 Δεκ 2018

Καθαρά έσοδα από τόκους  1.377  1.416
Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες  294  298
Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες  60  13

(20)  37
Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους  78  83
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)  55 (15)

Λειτουργικά έσοδα  1.844  1.832

Λειτουργικά έξοδα (901) (874)

Λειτουργικά κέρδη προ απομειώσεων, προβλέψεων και
εξόδων αναδιάρθρωσης  943  958

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών (624) (680)
Ζημιές απομείωσης υπεραξίας (62) -                   
Λοιπές ζημιές απομείωσης και προβλέψεις (32)                (9)                 
Έξοδα αναδιάρθρωσης (88) (62)
Αναλογία κερδών από επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες  23  29

 160  236

Φόρος εισοδήματος (31) (78)

 129  158

(2) (65)

 127  93

Σημειώσεις:

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες

1. Τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής της λογιστικής πολιτικής για τις επενδύσεις σε ακίνητα.

2. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν ενσωματώσει τα αποτελέσματα 

του ομίλου Grivalia και της Piraeus Bank Bulgaria A.D. από την 1 Απριλίου και 1 Ιουνίου 2019, αντίστοιχα.

3. H Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 θα δημοσιευθεί έως την 16 Μαρτίου 2020.

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 

Ποσά σε εκατ. ευρώ

Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους

Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρου

 5.813  4.346

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 


