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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1ου 3ΜΗΝΟΥ 

2021 

 

Χρηματοοικονομική εξέλιξη  

 Εκταμιεύσεις δανείων ύψους €2,1 δισ. από την αρχή του έτους ως σήμερα 

 Καταθέσεις πελατών ύψους €50,4 δισ. Η καταθετική βάση επανήλθε στα προ κρίσης 

επίπεδα. Αύξηση των καταθέσεων κατά €0,8 δισ. το 1ο 3μηνο 2021 

 Ισχυρή αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών (καταθέσεις και αμοιβαία 

κεφάλαια) κατά €3,5 δισ. τους τελευταίους 15 μήνες 

 Καθαρά έσοδα τόκων στα €366 εκατ., +1% σε ετήσια βάση, λόγω βελτίωσης του κόστους 

χρηματοδότησης και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου ομολόγων 

 Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €76 εκατ., +7% σε ετήσια βάση, κυρίως από την εκταμίευση 

νέων δανείων, εργασίες bancassurance και κίνησης κεφαλαίων 

 Λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στα €218 εκατ., μειωμένα κατά 4% σε 

ετήσια βάση  

 Αύξηση 9% σε ετήσια βάση στα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από 

βασικές τραπεζικές δραστηριότητες (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον λειτουργικά 

έξοδα) στα €223εκατ.  

 Οργανικό έξοδο προβλέψεων στo 1,4% έναντι 1,9% το 1ο 3μηνο 2020 

 Κέρδη προ φόρων στα €257 εκατ., εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων (τα έκτακτα 

στοιχεία του 1ου 3μήνου 2021 αφορούν κυρίως σε €0,2 δισ. κέρδη από το χαρτοφυλάκιο 

ελληνικών ομολόγων και €0,8 δισ. προβλέψεις δανείων που σχετίζονται με σενάριο πώλησης 

πιθανότητας 50% για τα χαρτοφυλάκια Phoenix-Vega) 

 Αποτελέσματα προ φόρων -€358 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων στοιχείων 

 

Κεφαλαιακή ενίσχυση με την επιτυχή ολοκλήρωση την αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου 

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,38 δισ. στο τέλος Απριλίου 2021   

 Σε εξέλιξη δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €1 δισ., με €0,8 δισ. να έχουν ήδη 

εξασφαλισθεί και €0,2 δισ. προς ολοκλήρωση έως το 4ο 3μηνο 2021 

 Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,5%, με δείκτη CET1 στο 15,4% σε proforma 

βάση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

 Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 185%, δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης 

(NSFR) στο 118% και δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 74% 

 

Σε τροχιά εξυγίανσης του ισολογισμού σύμφωνα με το σχέδιο Sunrise 

 Δείκτης NPE στο 35%, proforma για τις τιτλοποιήσεις ύψους €7 δισ. Phoenix-Vega, με 

αναμενόμενη oλοκλήρωση των συναλλαγών εντός του τρέχοντος τριμήνου  

 Οι τιτλοποιήσεις NPE Sunrise 1 & 2 ύψους €11 δισ. και οι πρόσθετες πωλήσεις δανειακών 

χαρτοφυλακίων €1,5 δισ. βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, ώστε να ολοκληρωθεί η 

εξυγίανση του ισολογισμού και να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE στους επόμενους 12 

μήνες 

 Οργανική ροή των NPEs κατά το 1ο 3μηνο 2021 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

  

 

 
  

H Ισχυρή Λειτουργική Πρόοδος Καταδεικνύει τη Δυναμική της Τράπεζας Πειραιώς  
Σε Πλήρη Εξέλιξη η Υλοποίηση του Σχεδίου Sunrise  
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Δήλωση Διοίκησης 

 

«Καθώς η ελληνική οικονομία εξέρχεται από τα περιοριστικά μέτρα του Covid-19 και το 

πρόγραμμα εμβολιασμού προχωρά με ταχείς ρυθμούς, οι προσδοκίες για οικονομική 

ανάκαμψη ενισχύονται. Η Τράπεζα Πειραιώς εργάζεται συστηματικά με βάση το στρατηγικό 

σχέδιο Sunrise προκειμένου να στηρίξει ουσιαστικά την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα 

που αναμένεται να εκδηλωθεί από το τέλος του 2021, καθώς και την οικονομική ανάκαμψη 

που θα ακολουθήσει.  

Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, έχουμε πραγματοποιήσει σημαντική προόδο σε όλους 

τους τομείς του στρατηγικού μας σχεδίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,4 δισ., η 

οποία ολοκληρώθηκε πριν λίγες εβδομάδες, αποτέλεσε σημαντική επιτυχία, με υπερκάλυψη 

τριπλάσια της προσφοράς. Η εν λόγω εξέλιξη καταδεικνύει ότι η επενδυτική κοινότητα 

πιστεύει στο σχέδιό μας, αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, 

από το σύνολο των υπόλοιπων ενεργειών €1 δισ. κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα €0,8 δισ. έχουν 

ήδη διασφαλισθεί και τα υπόλοιπα €0,2 δισ. αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 4ο τρίμηνο. 

Σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η Πειραιώς διατηρεί ισχυρό δείκτη 

συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ύψους 17,5%. 

Το σχέδιο μείωσης αποθέματος NPEs είναι σε τροχιά επίτευξης, με τις τιτλοποιήσεις NPEs 

Phoenix-Vega ύψους €7 δισ. να αναμένεται να αποαναγνωρισθούν από τον ισολογισμό του 

Ομίλου στο τρέχον τρίμηνο. Η τιτλοποίηση NPEs Sunrise 1 ύψους €7 δισ. βρίσκεται στη φάση 

δεσμευτικών προσφορών και αναμένουμε το κλείσιμο της συναλλαγής μέχρι το τέλος του 

έτους. Επίσης, επιταχύνουμε την υλοποίηση συναλλαγών που θα συντελέσουν καθοριστικά 

στην εξυγίανση του ισολογισμού, και την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 

12 μήνες, όπως η τιτλοποίηση NPEs Sunrise 2 ύψους €4 δισ. και η πώληση χαρτοφυλακίων NPEs 

ύψους €1,5 δισ, τα οποία δεν εντάσσονται στο Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων 

"HAPS 2". 

Παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία Covid-19, η λειτουργική μας πρόοδος ως 

τώρα υπερβαίνει τις αρχικές προβλέψεις του σχεδίου. Οι εκταμιεύσεις δανείων ανέρχονται σε €2,1 

δισ. από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, με στόχο τα €5,7 δισ. νέες εκταμιεύσεις δανείων το 

2021. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν άνω των €50 δισ. το πρώτο τρίμηνο, για πρώτη φορά από 

το 2015. Τα έσοδα προ προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 

9% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο, αποδεικνύοντας τη δυναμική του Ομίλου Πειραιώς.    

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί ολοκληρωμένη στρατηγική ESG (Environment, Society, 

Governance), σύμφωνα με τις παγκόσμιες αρχές για την υπεύθυνη τραπεζική, τις οποίες 

έχουμε υιοθετήσει, ενώ η αναγνώριση του κλιματικού κινδύνου και η διαχείρισή του 

αποτελούν για εμάς προτεραιότητα. Η Τράπεζα Πειραιώς αναδείχθηκε η μόνη ελληνική 

τράπεζα, μεταξύ 300 κορυφαίων εταιρειών στην Ευρώπη όσον αφορά πρωτοβουλίες και 

δραστηριότητες διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους Financial Times. 

Αναμένουμε πρόσθετα απτά αποτελέσματα και αξιοποιούμε τις επιτυχίες που έχουμε ήδη 

καταφέρει: μία ακόμα τιμητική διάκριση προήλθε από την EBRD. Η Τράπεζα Πειραιώς 

διακρίθηκε με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Χρηματοπιστωτικοί Διαμεσολαβητές» για 

την επίδοσή της στους τομείς του ESG και της βιώσιμης τραπεζικής. Παραμένουμε 

προσηλωμένοι στην ατζέντα ESG, προκειμένου να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στη βιώσιμη 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.» 

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος 
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Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: Θετική Επίδοση σε Λειτουργικό Επίπεδο 

Σταθερά καθαρά 
έσοδα από τόκους σε 
τριμηνίαια βάση 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 1ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €366 εκατ., +1% σε 
ετήσια βάση, λόγω της βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης και του ενισχυμένου 
χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Το μειωμένο κόστος καταθέσεων συνέβαλε θετικά, 
ενώ παράλληλα η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 5% ή €1,6 δισ. 
ετησίως, ενίσχυσαν τα έσοδα από τόκους. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο το 1ο 
3μηνο 2021 διαμορφώθηκε στο 2,0% έναντι 2,2% το 4ο 3μηνο 2020, απότελεσμα που 
αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των στοιχείων ενεργητικού λόγω του 
χαρτοφυλακίου ομολόγων.    

Αύξηση προμηθειών 
παρά τα lockdowns  

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά το 1ο 3μηνο 2021 ανήλθαν σε €76 εκατ., +7% 
ετησίως, μια ιδιαίτερα θετική επίδοση δεδομένων των περιορισμών στην οικονομική 
δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας. Βασικοί συντελεστές της προαναφερόμενης 
αύξησης ήταν οι δραστηριότητες της κίνησης κεφαλαίων, η διαχείριση περιουσίας 
και οι πιστωτικές κάρτες, ενώ παράλληλα και οι νέες εκταμιεύσεις δανείων 
συνέβαλαν θετικά. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού  
διαμορφώθηκαν στο επίπεδο του 0,4%, με το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας 
να συμβάλλει περαιτέρω στην παραγωγή εσόδων από προμήθειες. 

Περαιτέρω μείωση 
λειτουργικών εξόδων 
4% ετησίως σε 
επαναλαμβανόμενη 
βάση 
 

Τα λειτουργικά έξοδα το 1ο 3μηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε €225 εκατ., -1% ετησίως, 
ενώ εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων, μειώθηκαν κατά 4% ετησίως στα €218 εκατ. 
Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στα €97 εκατ., 
αξιοποιώντας τα οφέλη του προγράμματος αποχώρησης που υλοποιήθηκε το 2020. 
Τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν το 1ο 3μηνο 2021 κατά 11% σε ετήσια βάση 
σε €100 εκατ., λόγω των υψηλότερων απαιτούμενων εξόδων για έργα που 
ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης (hive-down, Sunrise κ.α.). 
Ο δείκτης κόστους προς βασικά τραπεζικά έσοδα (έσοδα από τόκους και προμήθειες) 
βελτιώθηκε στο 49% το 1Ο 3μηνο 2021 έναντι 53% το ίδιο 3μηνο του προηγούμενου 
έτους, κυρίως λογω της μείωσης των δαπανών προσωπικού και της αύξησης των 
βασικών τραπεζικών εσόδων. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να επιτευχθεί, καθώς 
είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση 
δραστηριοτήτων της Τράπεζας. 

Θετική τάση στα κέρδη προ 
προβλέψεων βασιζόμενη 
και σε ενισχυμένα 
χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα 

Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €634 εκατ. συμπεριλαμβανομένων €403 
εκατ. έκτακτων χρηματοοικονομικών εσόδων από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων. Η 
δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται στα έσοδα προ προβλέψεων από βασικές 
τραπεζικές δραστηριότητες (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον 
επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα), τα οποία ανήλθαν σε €223 εκατ. το 1ο 3μηνο 
2021, +9% ετησίως.  

Οργανικά έξοδα  
προβλέψεων 
μειωμένα σε ετήσια 
βάση 
 

Το 1ο 3μηνο 2021 οι προβλέψεις δανείων ανήλθαν στα €961 εκατ. από €438 εκατ. το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Απομειώσεις ύψους €829 εκατ. σχετίζονται με το 50% 
του σεναρίου πώλησης των Phoenix και Vega (μικτής λογιστικής αξίας €7 δισ.), καθώς 
και με άλλες πωλήσεις NPE χαρτοφυλακίων το 1ο 3μηνο 2021. Το έξοδο των 
προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 1,4% 
το 1ο 3μηνο 2021 συγκρινόμενο με 1,9% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, 
ευθυγραμμισμενο με το πλάνο Sunrise για σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους 
κινδύνου. 

Καθαρό αποτέλεσμα 
επιβαρυμένο από 
έκτακτα στοιχεία 

 

Το προ φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε το 1ο 3μηνο 2021 σε ζημία €358 εκατ. 
έναντι ζημίας €340 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, τα προ 
φόρων κέρδη ανήλθαν σε €257 εκατ. έναντι ζημίας €12 εκατ. την ίδια περίοδο το 
προηγούμενο έτος. Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε σε ζημία 
€407 εκατ., συγκρινόμενο με ζημία €232 εκατ.  το 1ο 3μηνο 2020.  
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Βασικά Στοιχεία Ισολογισμού: 

Αύξηση Καταθέσεων και Εξυπηρετούμενων Δανείων 

Αύξηση 
καταθέσεων  +8% 
ετησίως με 
χαμηλότερο κόστος 
 

Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €50,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2021, αυξημένες κατά 
8% σε ετήσια βάση, επανανακτώντας το επίπεδο προ κρίσης. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού 
τομέα αυξήθηκαν κατά €0,6 δισ. το 1ο 3μηνο 2021, με βελτίωση στα υπόλοιπα όλων των 
κατηγοριών πελατών. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε 
στις 10 μονάδες βάσης το 1ο 3μηνο 2021 έναντι 12 μονάδων βάσης το 4ο 3μηνο 2020.  

Ισχυρό προφίλ 
ρευστότητας και 
χρηματοδότησης 

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €11 δισ. στο τέλος Μαρτίου 
2021. Η αξιοποίηση των πράξεων στοχευμένης μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (TLTRO III) κατά τη διάρκεια του 2020 οδήγησε σε 
σημαντική άνοδο της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα. Ο Όμιλος Πειραιώς 
βελτίωσε περαιτέρω τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο επίπεδο του 185% στα 
τέλη Μαρτίου 2021. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον 
δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος βελτιώθηκε περαιτέρω 
στο 74% έναντι 81% τον προηγούμενο χρόνο. 

Τα εξυπηρετούμενα 
δάνεια αυξήθηκαν  
5% σε ετήσια βάση 

Τα δάνεια προ προβλέψεων και απομειώσεων ανήλθαν σε €47,9 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2021 
αμετάβλητα σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2020. Με τη λήξη της περιόδου αναφοράς, τα 
δάνεια μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε €37,4 δισ. Το χαρτοφυλάκιο των εγχώριων 
εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκε κατά €0,2 δισ. το 1ο 3μηνο 2021, 
με το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο να οδηγεί την τάση. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν 
σε €1,2 δισ. το 1ο 3μηνο 2021, αυξημένες κατά 18% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. 

Κρατικά 
προγράμματα 
χρηματοδότησης 
Covid-19 & 
ενεργά μορατόρια 
 

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των προγραμμάτων 
χρηματοδότησης  Covid-19  μέσω της παροχής εγγυήσεων και με επιδοτήσεις επιτοκίου από 
το Δημόσιο. Το πρόγραμμα «Γέφυρα 1» που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την υποστήριξη δανειοληπτών στεγαστικών δανείων βρίσκεται στη φάση 
υλοποίησης με την Τράπεζα Πειραιώς να υλοποιεί αιτήσεις ύψους περίπου €1,2 δισ. 
Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς παρακολουθεί την εξέλιξη των δανείων συνολικού ύψους 
€5 δισ. που συμμετείχαν σε προγράμματα αναστολής δόσεων, τόσο των ενεργών, αλλά και 
όσων έχουν λήξει.  

Δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας σε 
ικανοποιητικά  
επίπεδα 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στις 31 
Μαρτίου 2021 διαμορφώθηκε στο 12,1%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου 
διαμορφώθηκε στο 14,2%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι 
οποίες,  μετά την ευελιξία που δόθηκε από τις εποπτικές αρχές λόγω του Covid-19, 
διαμορφώνονται στο 11,25%. Ο δείκτης CET1, pro-forma για την πρόσφατη αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου, ανέρχεται σε 15,4%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου 
διαμορφώθηκε σε 17,5%. Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας με 
πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνονται σε 13,6% and 15,7% αντίστοιχα. 

Η μείωση των 
ληξιπρόθεσμων 
δανείων (NPEs) 
συνεχίζεται 

Η μείωση του αποθέματος των NPEs συνεχίσθηκε και κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19. 
Τα NPEs μειώθηκαν στα €22,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2021 έναντι €24,1 δισ. ένα χρόνο πριν και 
€22,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2020. Οι τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega συνολικής μεικτής 
λογιστικής αξίας €7 δισ., αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2ο 3μηνο 2021. Ο pro-forma δείκτης 
για τις προαναφερόμενες συναλλαγές διαμορφώθηκε στο 35% στο τέλος Μαρτίου 2021. Οι 
πωλήσεις NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα HAPS, αλλά και οι συναλλαγές NPE εκτός HAPS 
συνολικού ύψους €19 δισ. βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης και θα ολοκληρώσουν τις 
προσπάθειες εξυγίανσης του ενεργητικού, υποστηριζόμενες από την ενισχυμένη πορεία των 
κεφαλαίων του Ομίλου.  

Για πληρέστερη αναφορά σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τους δείκτες του Ομίλου Πειραιώς, βλ.Παρουσίαση 

Αποτελεσμάτων 1ου 3μ 2021 και Οικονομικές Καταστάσεις 1ου 3μ 2021, διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εταιρείας 

 

https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-results-categories
https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-results-categories
https://www.piraeusholdings.gr/el/investors/financials/financial-statements
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Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα | Ελλάδα (€δισ.)                                                 Εξυπηρετούμενα Δάνεια | Ελλάδα (€δισ.) 

Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα (€εκατ.)                                          Βασικά Επαναλαμβανόμενα Τραπεζικά Έσοδα (€εκατ.) 

Νέες Εκταμιεύσεις Δανείων (€δισ.)                                                

w Loan Disbursements (€bn)                                                 

Νέες Καταθέσεις Ιδιωτικού Τομέα (€δισ.) 

3,1
3,9

1,0

1,5

2,0

1,8 6,3

1,2

2018 2019 3μ.20 6μ.20 9μ.20 12μ.20 2020 3μ.21

2,0
2,5

0,6
0,6

1,1

2,8 5,1

0,6

2018 2019 3μ.20 6μ.20 9μ.20 12μ.20 2020 3μ.21

24,5 24,1
25,4

Μαρ.19 Μαρ.20 Μαρ.21

26,0
23,4

21,4

Μαρ.19 Μαρ.20 Μαρ.21

429 431
441

3μ.19 3μ.20 3μ.21

231

215
205

3μ.19 3μ.20 3μ.21
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          Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Πειραιώς Financial Holdings 
 

(1) Τα εφάπαξ στοιχεία αναφέρονται (α) στο κέρδος από το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων ΟΕΔ ύψους €221 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2021 στα χρηματοοικονομικά έσοδα, (β) στο 

κόστος προγράμματος αποχώρησης €147 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2020 στο κόστος προσωπικού, (γ) μη επαναλαμβανόμενη απομείωση δανείων και άλλων περιουσιακών 

στοιχείων για περιπτώσεις / χαρτοφυλάκια που επηρεάστηκαν από το COVID-19 και απομείωση στο πλαίσιο του νέου πλάνου μείωσης NPEs συνολικού ποσού €329 

εκατ. στο 1ο τρίμηνο 2020, €277 εκατ. στο 4ο τρίμηνο 2020 και €829 εκατ. στο 1ο τρίμηνο (το τελευταίο σχετίζεται κυρίως με το σενάριο πώλησης που σχετίζεται με 50% 

πιθανότητα πώλησης για τις τιτλοποιήσεις ΜΕΑ Phoenix & Vega)  

Ενοποιημένα Στοιχεία (ποσά σε € εκατ.)      

Επιλεγμένα Στοιχεία Ισολογισμού 31.03.21 31.03.20 
Δ% 

ετησίως 
31.12.20 

Δ% 

τριμηνιαίως 
      

Ενεργητικό 72.114 60.378 19% 71.576 1% 

Καταθέσεις 50.431 46.697 8% 49.636 2% 

Δάνεια προ Απομειώσεων και Προσαρμογών  47.884 48.676 -2% 48.012 0% 

Σωρευμένες Προβλέψεις 10.453 10.990 -5% 9.904 6% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.699 7.509 -11% 7.153 -6% 

      

Επιλεγμένα Αποτελέσματα 1ο 3μ 2021 1ο 3μ 2020 
Δ% 

ετησίως 
4ο 3μ 2020 

Δ% 

τριμηνιαίως 
      

Καθαρά Έσοδα Τόκων 366 360 1% 378 -3% 

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών  76 71 7% 85 -11% 

Αποτελέσματα Εμπορ. & Επενδ. Χαρ/κίου 403 -33 - 12 >100% 

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα & Μερίσματα 14 14 1% 0 - 

     

 

Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 859 412 108% 475 81% 

- εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων 1 

 
638 412 55% 475 34% 

      

Δαπάνες Προσωπικού (97) (107) -9% (252) -61% 

- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1 (97) (107) -9% (105) -8% 

Γενικά Διοικητικά Έξοδα (100) (91) 11% (119) -15% 

- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1 (94) (91) 3% (119) -21% 

Αποσβέσεις και Λοιπά Έξοδα (28) (29) -5% (28) -3% 

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (225) (227) -1% (399) -44% 

- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1 (218) (227) -4% (252) -13% 

      

Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων 634 185 >100% 77 >100% 

- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων  420 185 >100% 223 88% 
      

Έξοδο Προβλέψεων (985) (510) 93% (477) >100% 

- εκ των οποίων έκτακτες προβλέψεις 1 (829) (329) >100% (277) >100% 

Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς (6) (16) -61% 3 - 
      

Αποτελέσματα Προ Φόρων (358) (340) 5% (397) -10% 

- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1 257 (12) - 27 >100% 
      

Φόρος Εισοδήματος 46 (110) - 118 - 
      

Καθαρά Αποτελέσματα (407) (232) 75% (518) -22% 

Αποτελέσματα Μετόχων από Συνεχ. Δραστ/τες (404) (230) 76% (511) -21% 

      

Δικαιώματα Μειοψηφίας από Συνεχ. Δραστ/τες (0) (0) - (4) - 

Αποτελέσματα Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων (3) (2) - (3) -11% 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚOI ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ)  

# Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης  Επεξήγηση  

1 
Συνολικό Προσαρμοσμένο 

Ενεργητικό   

Σύνολο ενεργητικού εξαιρουμένων 1) €1,7 δισ. στις  31 Δεκεμβρίου 2019 των 

διακοπτόμενων  δραστηριοτήτων και εποχικού δανείου ΟΠΕΚΕΠΕ 2) €1,6 δισ. των 

διακοπτόμενων  δραστηριοτήτων και εποχικού δανείου ΟΠΕΚΕΠΕ στις 31 Δεκεμβρίου 

2020 3) 0,1 δισ. των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων στις 31 Μαρτίου 2021 

2 

Έσοδα από Βασικές Τραπεζικές 

Δραστηριότητες (Έσοδα από 

τόκους και προμήθειες) 

Έντοκα έσοδα συν (+) έσοδα από προμήθειες 

3 Επίπτωση του COVID-19  

Η επίπτωση του COVID-19 περιλαμβάνει αναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και 

άλλων στοιχείων ενεργητικού ώστε να αντικατοπτρίζουν τις επιδεινούμενες οικονομικές 

προοπτικές ως αποτέλεσμα του COVID-19 

4 Απομειώσεις ή Προβλέψεις  

Αναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτησ́εων κατά πελατων́ στο αποσβεσ́ιμ

ο κόστος συν (+) Ζημίες απομείωσης λοιπών στοιχείων ενεργητικού συν (+) 

Ζημίες απομειώσεων χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία μέσω λοιπών 

συνολικών εσόδων συν (+) Απομείωση αξίας θυγατρικών και συγγενών εταιρειών συν 

(+) Απομείωση αξίας ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων ενεργητικού συν (+) Λοιπές 

ζημίες απομειώσεων  

5 
Απομειώσεις (Έξοδο προβλέψεων) 

Δανείων   

Αναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτησ́εων κατά πελατων́ στο αποσβεσ́ιμ

ο κόστος 

6 

Απομειώσεις (Έξοδο προβλέψεων) 

Δανείων προς Δάνεια μετά από 

Προβλέψεις   

Αναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτησ́εων κατά πελατων́ στο αποσβεσ́ιμ

ο κόστοςπου σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο σε ετησιοποιημένη βάση - 

εξαιρουμένης της επίπτωσης του Covid-19 και άλλων απομειώσεων σχετιζόμενων με το 

νέο σχέδιο μείωσης αποθέματος NPEs - προς (/) Δάνεια μετά από προβλέψεις   

7 
Αποτέλεσμα προ φόρων και 

προβλέψεων  
Κέρδη προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος  

8 

Αποτέλεσμα προ φόρων και 

προβλέψεων σε 

επαναλαμβανόμενη βάση 

Κέρδη προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος , εξαιρουμένων εφάπαξ 

στοιχείων σύμφωνα με τα στοιχεία #33  

9 Αποτέλεσμα (κέρδη) προ φόρων Κέρδη / ζημία προ φόρου εισοδήματος 

10 
Αποτέλεσμα (κέρδη) προ φόρων σε 

επαναλαμβανόμενη βάση   

Κέρδη / ζημία προ φόρου εισοδήματος, εξαιρουμένων εφάπαξ στοιχείων σύμφωνα με τα 

στοιχεία #33  

11 

Βασικά τραπεζικά έσοδα 

μείον  Επαναλαμβανόμενα 

Λειτουργικά Έξοδα  

Καθαρά έσοδα τόκων συν (+) καθαρά έσοδα προμηθειών μείον (-) λειτουργικά έξοδα 

εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων σύμφωνα με το στοιχείο #33 

12 Δάνεια προ Προβλέψεων  
Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος προ αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών  

13 Δάνεια μετά από Προβλέψεις   Δάνεια μετά από προβλέψεις στο αποσβέσιμο κόστος   

14 Δείκτης δανείων προς καταθέσεις  Δάνεια μετά από προβλέψεις προς (/) Καταθέσεις    
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# Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης  Επεξήγηση  

15 

Δείκτης Κάλυψης ΜΕΑ από 

αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημίες (σωρευτικές προβλέψεις) 

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές προς (/) ΜΕΑ  

16 
Δείκτης κάλυψης ρευστότητας 

(LCR)  

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας είναι το ποσό του επαρκούς αποθέματος ασφαλείας 

ρευστότητας ώστε μια τράπεζα να επιβιώσει από ένα σημαντικό σενάριο ακραίων 

καταστάσεων που διαρκεί έναν μήνα  

17 
Δείκτης κόστους προς Βασικά 

Τραπεζικά έσοδα  

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από προβλέψεις προς (/) Συνολικά καθαρά έσοδα από 

βασικές τραπεζικές δραστηριότητες  

18 
Δείκτης κόστους προς έσοδα 

(Επαναλαμβανόμενος)  

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από προβλέψεις προς (/) Συνολικά καθαρά έσοδα, 

εξαιρουμένων των εφάπαξ στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο και σε 

συγκρίσιμη βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία #33 και #34 

19 Δείκτης ΜΕΑ  Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς (/) Δάνεια προ προβλέψεων    

20 Εξυπηρετούμενα Δάνεια  Δάνεια προ προβλέψεων μείον (-) ΜΕΑ  

21 
Έσοδα (κέρδη) προ προβλέψεων σε 

επαναλαμβανόμενη βάση  

Αποτελέσματα προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος, εξαιρουμένων 

των έκτακτων στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το 

στοιχείο #33 

22 
Έσοδα προ προβλέψεων σε 

συγκρίσιμη βάση  

Αποτελέσματα προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος, εξαιρουμένης 

της επίπτωσης του COVID-19 σύμφωνα με το στοιχείο #34 και στα λειτουργικά έξοδα της 

προμήθειες διαχείρισης προς τον διαχειριστή των ΜΕΑ σύμφωνα με το στοιχείο #34 

23 
Καθαρό περιθώριο επιτοκίου 

(NIM)  

Καθαρά έσοδα τόκων σε ετησιοποιημένη βάση προς (/) Προσαρμοσμένο ενεργητικό 

χρήσης 

24 Καθαρά έσοδα  Σύνολο καθαρών εσόδων  

25 

Περιθώριο καθαρών εσόδων από 

προμήθειες ή Καθαρά έσοδα 

προμηθειών προς ενεργητικό 

Καθαρά έσοδα προμηθειών προς (/) Προσαρμοσμένο ενεργητικό χρήσης 

26 Καθαρό κέρδος   
Κέρδη/(Ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους της 

Τράπεζας  

27 Καταθέσεις ή Καταθέσεις Πελατών  Υποχρεώσεις προς πελάτες   

28 Καταθέσεις Ιδιωτικού Τομέα   
Καταθέσεις πελατών εξαιρουμένων των καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου στην 

Τράπεζα Πειραιώς 

29 Λειτουργικά Έξοδα (κόστος)  Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από τις προβλέψεις   

31 
Λειτουργικά Έξοδα 

(Επαναλαμβανόμενα)  
Λειτουργικά έξοδα εξαιρουμένων των εφάπαξ στοιχείων σύμφωνα με το στοιχείο #33 

32 
Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα 

(NPE)  

Πιστοδοτικά ανοίγματα εντός ισολογισμού προ προβλέψεων, τα οποία: (α) έχουν 

καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (β) έχουν υποστεί απομείωση ή ο οφειλέτης κρίνεται 

απίθανο να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις (UTP) του πλήρως χωρίς τη ρευστοποίηση 

καλυμμάτων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή του αριθμού των 

ημερών καθυστέρησης (γ) έχουν υποστεί ρύθμιση και δεν έχει εκπνεύσει η περίοδος 
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# Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης  Επεξήγηση  

παρακολούθησης κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (δ) έχουν 

επιμόλυνση από τα (α) ποσά, κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ή 

UTP. 

33 
Μη επαναλαμβανόμενα  (εφάπαξ) 

στοιχεία αποτελεσμάτων 

Τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το 1ο τρίμηνο 2021 περιλαμβάνουν €829 εκατ. 

έξοδο προβλέψεων συνδεδεμένο κυρίως με σενάριο πώλησης του 50% των 

τιτλοποιήσεων Phoneix/Vega, €221 εκατ. κέρδη από Ελληνικά κρατικά ομόλογα στο 

εμπορικό χαρτοφυλάκιο, €7 εκατ έκτακτα έξοδα διοίκησης. Το 1ο τρίμηνο 2021 και το 4ο 

τρίμηνο του 2020 περιλαμβάνουν €329 εκατ και €277 εκατ έξοδο απομειώσεων 

συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης λόγω Covid-19 και και άλλων απομειώσεων 

σχετιζόμενων με το νέο σχέδιο μείωσης αποθέματος NPEs. Το 4ο τρίμηνο 2020 

περιλαμβάνει €147εκατ. δαπάνες VES  

34 Σωρευμένες Προβλέψεις  Αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 
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Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης  

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιεσδήποτε προβλέψεις ή άλλες εκτιμήσεις στην 

παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων αναφορικά με την απόδοση και την επίδοσή μας και παρατηρήσεων αναφορικά με 

τους στόχους και τη στρατηγική μας ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και επιχειρήσεών μας, υπερισχύουν τυχόν προηγούμενων 

σχετικών προβλέψεων ή άλλων εκτιμήσεων και αποτελούν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις βασισμένες σε υποθέσεις και πεποιθήσεις, σε 

συνάρτηση με πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη προς το παρόν στην Τράπεζα, η οποία μπορεί να μην είναι η ορθή. Αυτές οι υποθέσεις και 

πεποιθήσεις μπορεί να επηρεάζονται από παράγοντες που βρίσκονται εντός ή εκτός του ελέγχου μας και τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί 

να αποκλίνουν σημαντικά από οποιεσδήποτε εκτιμήσεις και προβλέψεις. Παράγοντες που επηρεάζουν τα πραγματικά αποτελέσματα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διακυμάνσεις των επιτοκίων και των χρηματιστηριακών δεικτών, τις επιπτώσεις του ανταγωνισμού στους τομείς 

στους οποίους δραστηριοποιούμαστε και τις αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες και στο κανονιστικό πλαίσιο. 

Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ή διαμεσολάβηση προσφοράς για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε 

χρεογράφου ή μέσου ή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική. Κανένα μέρος αυτού του δελτίου τύπου δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ως επενδυτική συμβουλή ή σύσταση για πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής. Δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την 

ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου και κανένας ισχυρισμός δεν γίνεται ότι οποιαδήποτε 

μελλοντική προσφορά για συναλλαγή οποιωνδήποτε χρεογράφων θα συμμορφώνεται με τυχόν όρους που πιθανόν να περιλαμβάνονται στο 

παρόν. Πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή, οι επενδυτές θα πρέπει να προσδιορίσουν τους οικονομικούς κινδύνους και τα οφέλη, καθώς και τις 

νομικές, φορολογικές και λογιστικές συνέπειες, καθώς και την ικανότητά τους να αναλάβουν τέτοιους κινδύνους, χωρίς να βασίζονται στις 

πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου. 
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