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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί τον πυρήνα του χρηματοοικονομικού μας συστήματος, γι 

αυτό και η κατάσταση του χρηματοοικονομικού μας συστήματος εξαρτάται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από την χρηματοοικονομική κατάσταση των τραπεζών. Ο τραπεζικός κλάδος διαφέρει 

από τους υπολοίπους κλάδους της οικονομίας. Εξαιτίας του χρηματοδοτικού ρόλου που έχει, 

μπορούμε να πούμε ότι υποβοηθάει τους άλλους χρηματοδοτώντας τους και συνεπώς 

αποτελεί βάση των υπόλοιπων κλάδων. Επίσης εξαιτίας λοιπόν της χρηματοδοτικής στήριξης 

των τραπεζών, η ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού συστήματος συμβάλλει στην ανάπτυξη 

της οικονομίας. Σημαντική για την ανάπτυξη της οικονομίας κρίνεται και η σταθερότητα του 

τραπεζικού συστήματος, στην οποία συμβάλλει η εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής 

πολιτικής στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Βέβαια, η παγκοσμιοποίηση των αγορών 

μεταβιβάζει εύκολα τις οικονομικές κρίσεις από χώρα σε χώρα και έτσι το περιβάλλον που 

δραστηριοποιούνται οι τραπεζικοί οργανισμοί μεταβάλλεται συνεχώς. 

 Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αξιολογήσει την χρηματοοικονομική κατάσταση των 

τεσσάρων ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προχωρώντας σε συγκρίσεις  μεταξύ 

των ίδιων των τραπεζών. Η χρηματοοικονομική κρίση του 2008 που επηρέασε έντονα τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έφερε στο προσκήνιο ζητήματα σχετικά με την ρευστότητα και 

την φερεγγυότητα των τραπεζών. Η Eurobank, ως μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες 

της χώρας μας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας, θα 

προσπαθήσουμε να την αναλύσουμε με βάση τα οικονομικά στοιχεία της, σε σύγκριση με τις 

άλλες συστημικές τράπεζες.  
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1. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

1.1  Η  Έννοια και τα Χαρακτηριστικά του Χρηματοπιστωτικού 

Συστήματος 

 

Ο σκοπός κάθε οικονομίας είναι η οικονομική ανάπτυξη και η οικονομική και κοινωνική 

ευημερία. Τους βασικούς πυλώνες για την οργάνωση και την ανάπτυξη της οικονομίας 

συνθέτουν οι δύο κύριοι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος 

τομέας. Η συνεισφορά του καθενός από τους δύο αυτούς τομείς προσδιορίζεται διαχρονικά 

από τις κρατούσες ιδεολογικοπολιτικές τάσεις και επιλογές. Κυρίαρχη τάση στο σύγχρονο 

οικονομικό περιβάλλον αποτελεί η ανάπτυξη του ιδιωτικού και ο περιορισμός του δημόσιου 

τομέα. Ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει το κράτος ( δημόσιο ) και τις δημόσιες επιχειρήσεις 

και οργανισμούς, ενώ ο ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι 

οικονομικές μονάδες στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης εμφανίζουν είτε θετικό υπόλοιπο ( 

πλεόνασμα ), είτε αρνητικό υπόλοιπο  ( έλλειμμα ), είτε πιο σπάνια μηδενικό υπόλοιπο. 

Αυτές οι οικονομικές μονάδες που παρουσιάζουν πλεόνασμα, έχουν συμφέρον να μην 

κρατήσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια τους αδρανή, αλλά να τα μεταβιβάσουν έναντι κάποιας 

απόδοσης στις ελλειμματικές ή σε άλλες οικονομικές μονάδες με πλεονασματική ή 

ισοσκελισμένη θέση, εφόσον οι προβλεπόμενες εισροές αυτών υστερούν των αναμενόμενων 

εκροών τους για την νέα οικονομική περίοδο. Η μεταφορά αυτών των κεφαλαίων δεν είναι 

μια εύκολη υπόθεση , καθώς η πλεονασματική μονάδα δεν είναι σε θέση να ερευνήσει την 

αγορά και να εντοπίσει τις οικονομικές μονάδες που έχουν ανάγκη κεφαλαίων και φυσικά και 

το αντίθετο, δηλαδή οι οικονομικές μονάδες που έχουν ανάγκη κεφαλαίων να εντοπίσουν τις 

πλεονασματικές μονάδες. Διαπιστώνουμε πως η επικοινωνία μεταξύ των οικονομικών 

μονάδων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Επίσης, ένα ακόμα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 

οικονομικές μονάδες είναι η εξασφάλιση της διεκπεραίωσης της συναλλαγής, καθώς αυτό 

εξαρτάται από την τήρηση των όρων της συμφωνίας και από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη. 

Άρα, ακόμα και αν υπάρξει επικοινωνία  και συμφωνηθεί η συναλλαγή , δεν εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματική διοχέτευση των κεφαλαίων στην οικονομία.    

 Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει το χρηματοπιστωτικό ή χρηματοοικονομικό σύστημα, ο 

ρόλος του οποίου είναι η συγκέντρωση των πλεοναζόντων κεφαλαίων της οικονομίας και η 

αποτελεσματική διοχέτευση του σε όσες οικονομικές μονάδες χρειάζονται αυτά τα κεφάλαια 

για επενδυτικούς ή καταναλωτικούς σκοπούς. Η αποτελεσματική διάθεση των κεφαλαίων 
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αυτών πραγματοποιείται μέσω των χρηματοπιστωτικών μέσων ή προϊόντων, τα οποία έχουν 

δημιουργηθεί και ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες των οικονομικών μονάδων, 

δημιουργούνται συνεχώς στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.     

  Παραδείγματα χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι : 

 Ομολογίες ( Bonds ) 

 Πιστοποιητικά Καταθέσεων ( Certificates of Deposit ) 

 Εμπορικά ή Βιομηχανικά Ομόλογα ( Commercial Papers ) 

 Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου ( Treasury Bills ) 

 Στεγαστικά Δάνεια ( Mortgages ) 

 Ομολογίες Επιχειρήσεων ( Capital Guarantee Products ) 

 

Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα διοχετεύονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω των 

χρηματοοικονομικών αγορών ( financial markets ), οι οποίες αναπτύσσονται και εξελίσσονται 

συνεχώς, ανάλογα με την εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών προϊόντων 

που τίθενται προς μεταφορά ή προς διαπραγμάτευση σε αυτές.     

  Χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούνται :      

 Πρωτογενής Αγορά ( Primary Market ) 

 Δευτερογενής Αγορά ( Secondary Market ) 

 Χρηματαγορά ( Money Market ) 

 Κεφαλαιαγορά ( Capital Market )  

 Τρέχουσα Αγορά ( Spot Market ) 

 Προθεσμιακή Αγορά ( Forward Market ) 

 Εγχώρια Αγορά Συναλλάγματος ( Domestic Foreign Exchange Market ) 

 Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος ( International Foreign Exchange Market )  

 Διατραπεζική Αγορά ( Federal Funds ) κ.ο.κ. 

 

Τα προβλήματα μεταξύ των πλεονασματικών και των ελλειμματικών μονάδων, όπως η 

δυσκολία στην επικοινωνία, η διαφορά στις ποσοτικές και χρονικές τους ανάγκες καθώς 

επίσης και το αμφίβολο τέλος της συναλλαγής, αποτέλεσαν την βασική αιτία δημιουργίας και 

ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι οποίοι αποτελούν το βασικό μοχλό 

λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 

παρεμβαίνουν μεταξύ των αποταμιευτικών και δανειζόμενων οικονομικών μονάδων με κύρια 

αποστολή να τις φέρουν σε επαφή με αποτελεσματικό τρόπο.    

  Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι :  
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 Πιστωτικά Ιδρύματα  

 Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ( ΕΠΕΥ ) 

 Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ( ΑΕΠΕΥ ) 

 Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ( Leasing Companies ) 

 Εταιρίες Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων ( Factoring Companies ) 

 Εταιρίες Forfeiting 

 Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ( Α.Ε.Δ.Α.Κ. ) 

 Συνεταιριστικές Τράπεζες 

 Εταιρίες Παροχής Πιστώσεων 

 Οργανισμοί Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών ( Venture Capital Companies 

), κ.ο.κ. 

 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δραστηριοποιούνται τόσο στις πρωτογενείς αγορές ( 

primary markets ), δηλαδή στις αγορές που εμφανίζονται για πρώτη φορά τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, όσο και στις δευτερογενείς αγορές ( secondary markets ), 

δηλαδή στις αγορές που διαπραγματεύονται υφιστάμενα χρηματοοικονομικά προϊόντα.  

 Η πρωτογενής αγορά κεφαλαίου αναφέρεται στην έκδοση νέων μετοχών και 

ομολογιών ή νέων κρατικών ομολόγων. Τα έσοδα των νέων αυτών εκδόσεων πηγαίνουν στις 

εταιρίες ή στο δημόσιο που εκδίδουν τα χρηματοδοτικά προϊόντα. Τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρωτογενή αγορά. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

γνωρίζουν την επικρατούσα κατάσταση της αγοράς και ενημερώνουν τις επιχειρήσεις όσον 

αφορά τα ποσά που μπορούν να αντλήσουν και το είδος των χρεογράφων που πρέπει να 

εκδοθούν έτσι ώστε η άντληση κεφαλαίων να γίνει με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. 

 Η δευτερογενής αγορά κεφαλαίου είναι η αγορά όπου γίνεται η διαπραγμάτευση των 

υφιστάμενων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η σπουδαιότητα της δευτερογενούς αγοράς 

έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρει ρευστότητα, η οποία με τη σειρά της κάνει την 

πρωτογενή αγορά περισσότερο ελκυστική, από τη στιγμή που οι επενδυτές μπορούν ανά 

πάσα στιγμή να πουλήσουν τα χρεόγραφα τους στη δευτερογενή αγορά. Στην πρωτογενή 

αγορά δραστηριοποιούνται κυρίως οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που λειτουργούν ως 

ανάδοχοι ή ως βασικοί διαπραγματευτές, όπως οι εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 

τα πιστωτικά ιδρύματα. Στην δευτερογενή αγορά δραστηριοποιούνται κυρίως οι επενδυτές, 

ιδιώτες ή θεσμικοί.           
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1.2 Οι Συμμετέχοντες στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα   

            

 Η βασική κατηγοριοποίηση των οικονομικών μονάδων, δημοσίου και ιδιωτών, 

σύμφωνα με τον τρόπο και τη συμμετοχή τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μπορούμε να 

διακρίνουμε τους χρήστες των χρηματοπιστωτικών μέσων για άντληση ή τοποθέτηση 

κεφαλαίων στις εξής ακόλουθες κατηγορίες : 

 Ιδιώτες επενδυτές 

 Επιχειρήσεις : Εθνικές και Πολυεθνικές 

 Θεσμικοί Επενδυτές 

 Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 

 Κεντρικές Τράπεζες 

 

1.2.1 Ιδιώτες Επενδυτές         

                                      

Οι ιδιώτες επενδυτές συμμετέχουν κυρίως για κερδοσκοπικούς λόγους και για την δημιουργία 

των κατάλληλων επενδύσεων που θα τους προφυλάξουν από μελλοντικούς οικονομικούς και 

συναλλαγματικούς κινδύνους. Οι επενδυτικές επιλογές των ιδιωτών σχετίζονται με θέματα 

όπως ο επενδυτικός ορίζοντας, η επιλογή του σωστού χρόνου της τοποθέτησης, η ενημέρωση, 

ο δανεισμός ή η χρήση ιδίων κεφαλαίων για την επένδυση.     

            

                

1.2.2 Επιχειρήσεις : Εθνικές και Πολυεθνικές     

                

Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν για να εξασφαλίσουν ρευστότητα με δανεισμό κεφαλαίων με 

τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και με το μικρότερο δυνατό κόστος ή με άντληση κεφαλαίων 

από το επενδυτικό κοινό με έκδοση και πώληση νέων ή υφιστάμενων μετοχών.  

            

                     

1.2.3  Θεσμικοί Επενδυτές        

                

Οι θεσμικοί επενδυτές είναι εξειδικευμένοι οργανισμοί με βασικό αντικείμενο εργασιών και 

σημαντική δραστηριότητα, τη διαχείριση μεγάλου ύψους κεφαλαίων, είτε για ίδιο 

λογαριασμό ( ίδια κεφάλαια ), ή κεφάλαια για λογαριασμό τρίτων ( ξένα κεφάλαια ). Η 
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διαχείριση των κεφαλαίων στηρίζεται στην κατάλληλη οργάνωση του οργανισμού και 

πραγματοποιείται από εξειδικευμένα στελέχη με επιστημονική γνώση των προϊόντων, των 

αγορών, των κινδύνων. Οι θεσμικοί επενδυτές τοποθετούνται τόσο σε προϊόντα της 

χρηματαγοράς όσο και σε προϊόντα της κεφαλαιαγοράς και ταυτόχρονα σε προϊόντα με 

υψηλή μόχλευση και μεγάλο βαθμό κινδύνου. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των 

αντίστοιχων τοποθετήσεων τους αποτελούν ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος, τα επίπεδα 

κεφαλαιακής τους επάρκειας. Στην χώρα μας θεσμικοί επενδυτές έχουν ορισθεί με απόφαση 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

(ΑΕΔΑΚ ), οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ( ΑΕΕΧ ), οι Ανώνυμες 

Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ( ΑΕΠΕΥ ) που μπορούν να διαχειριστούν 

κεφάλαια, τα Πιστωτικά Ιδρύματα, οι Ασφαλιστικές Εταιρίες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

             

                     

1.2.4 Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί      

                

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί συμμετέχουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο στις αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου με βάση τις ανάγκες άντλησης κεφαλαίων και αξιοποίησης κατά τον 

καλύτερο τρόπο των διαθέσιμων τους με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του 

χαρτοφυλακίου. Γενικά, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν την τάση να μην 

διαφοροποιούν σε μεγάλο βαθμό τη χρονική διάρκεια των στοιχείων τοποθέτησης και 

άντλησης κεφαλαίων, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που η ρευστότητα των τίτλων είναι 

χαμηλή και η μεταβλητότητα της τιμής και της απόδοσης τους υψηλή. Τα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα διακρίνονται στα πιστωτικά ιδρύματα και στα μη πιστωτικά 

ιδρύματα. Τα πιστωτικά ιδρύματα είναι οι κύριοι εκφραστές των χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών.           

            

                      

1.2.5 Κεντρικές Τράπεζες              

                    

Οι κεντρικές τράπεζες συμμετέχουν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου κατά την άσκηση 

της νομισματικής πολιτικής με τη χρήση των διαθεσίμων, όπως επίσης και κατά την άσκηση 

της συναλλαγματικής και πιστωτικής πολιτικής. Τα μέσα νομισματικής πολιτικής που 

χρησιμοποιούν οι κεντρικές τράπεζες έχουν την ίδια βάση και κύριες μορφές, εξειδικευμένα 
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ανάλογα με το μέγεθος και την ανάπτυξη των αγορών και στοχεύουν στον έλεγχο της 

προσφοράς χρήματος στην οικονομία μέσω της μεταβολής των επιτοκίων.    

 Πιστωτικό ίδρυμα είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία κάθε επιχείρηση που η 

δραστηριότητα της είναι στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από 

το κοινό και στην χορήγηση πιστώσεων για λογαριασμό της.                                               

 Είναι δηλαδή οι λεγόμενες τράπεζες ή τραπεζικά ιδρύματα και αποτελούν την καρδιά 

του χρηματοδοτικού συστήματος μιας χώρας. Δέχονται καταθέσεις από διάφορες μονάδες  - 

νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις – και διαθέτουν τα κεφάλαια μέσω του δανεισμού 

και των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τις 

κυβερνήσεις. Με τις λειτουργίες αυτές διευκολύνουν την ροή των αγαθών και των υπηρεσιών 

από τους παραγωγούς προς τους καταναλωτές, καθώς και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

της κυβέρνησης. Έτσι, επιδρούν στην αναπτυξιακή διαδικασία μιας χώρας, ενώ αποτελούν 

και τα μέσα με τα οποία ασκείται η νομισματική πολιτική. Το τραπεζικό σύστημα είναι 

κρίσιμο για την λειτουργία της οικονομίας μιας χώρας. Τα πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν στην Ελλάδα κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: α) Κεντρική Τράπεζα ( 

Τράπεζα της Ελλάδος ), β) εμπορικές τράπεζες, γ) ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί, δ) 

πιστωτικά ιδρύματα με την μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού ( συνεταιριστικές τράπεζες ), ε) 

υποκαταστήματα στην Ελλάδα ξένων τραπεζών.       

 Τα τελευταία είκοσι χρόνια σημειώθηκαν ραγδαίες εξελίξεις στην παγκόσμια 

οικονομία προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η θεσμική απελευθέρωση του 

τραπεζικού συστήματος, η μεταβολή του πλαισίου κανόνων και εποπτείας των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, η ταχεία τεχνολογική πρόοδος στους τομείς της 

επικοινωνίας και της πληροφορικής, η αυξανόμενη ενοποίηση των αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου, η διεθνοποίηση των οικονομικών συναλλαγών, η διοχέτευση τεράστιας 

ρευστότητας στις αγορές, η μαζική έκδοση σειράς χρηματοπιστωτικών εργαλείων στις αγορές 

παραγώγων, η τιτλοποίηση απαιτήσεων και η εμφάνιση θεσμικών επενδυτών με επιθετικές 

διαθέσεις και απαιτήσεις υψηλών αποδόσεων έχουν μεταμορφώσει το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. Αυτές οι θεμελιώδεις δυνάμεις διαμόρφωσαν το περιβάλλον λειτουργίας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επέδρασαν καθοριστικά στη μεσοπρόθεσμη στρατηγική 

τους. Έτσι οι τράπεζες μεταξύ των άλλων πρωτοβουλιών τους προχώρησαν στη διεύρυνση 

και βελτίωση της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σε εγχώριο και 

διασυνοριακό επίπεδο, και στην χρήση πιο πολύπλοκων μηχανισμών τιμολόγησης αυτών, σε 

αγορές που χαρακτηρίζονται από υψηλότερη μεταβλητότητα. Τα τραπεζικά προϊόντα, τα 
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τελευταία χρόνια, είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένα, καινοτομικά, ευέλικτα και σύνθετα, 

προσαρμοσμένα ολοένα και περισσότερο στις σύγχρονες και διαρκώς διευρυνόμενες ανάγκες 

των καταναλωτών. 

 

1.3 Ο ρόλος των τραπεζών 

 

Κάτω από τις νέες οικονομικές συνθήκες, ο ρόλος του τραπεζικού τομέα στην ανάπτυξη της 

οικονομίας εξακολουθεί να είναι καθοριστικός. Με την απελευθέρωση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών, την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων διεθνώς και την 

τεχνολογική πρόοδο στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ο ρόλος των 

τραπεζών έχει ενισχυθεί. Πολλά χρόνια πίσω, περίπου από το 2000 , έχουν ενταθεί και 

επεκταθεί οι εργασίες των τραπεζών σε περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες και με 

συμμετοχή σε νέους τομείς. Οι τράπεζες αξιοποίησαν σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες 

που τους πρόσφερε η απελευθέρωση των αγορών και σημείωσαν ικανοποιητικές επιδόσεις 

και ανταγωνιστική ισχύ. Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ως αναπόσπαστο τμήμα του 

Ευρωσυστήματος, καλείται να στηρίξει αποτελεσματικά όλες σχεδόν τις δραστηριότητες του 

ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές τράπεζες, καλούνται:    

 Να προσφέρουν περισσότερες χρηματοδοτικές ευκαιρίες στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, γιατί αυτές αποτελούν τον κύριο κορμό της ελληνικής οικονομίας. Οι 

ελληνικές τράπεζες πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερες προσπάθειες για την 

αναζήτηση και φυσικά στήριξη νέων επιχειρηματικών ταλέντων και νέων μορφών 

επιχειρηματικότητας. 

 Να πάρουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση δυναμικών εταιρειών της νέας οικονομίας. 

 Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των νοικοκυριών απαιτούν σχεδιασμό και 

προσφορά νέων ελκυστικών τραπεζικών προϊόντων, τα οποία μπορούν να 

υποκαταστήσουν τις φθίνουσες αποδόσεις των αποταμιεύσεων. 

 Η ανταπόκριση στις ανταγωνιστικές πιέσεις απαιτεί βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών 

με μικρότερο κόστος. Αυτό σημαίνει αλλαγές στα δίκτυα των τραπεζών, στη χρήση 

νέων τεχνολογιών και συστημάτων, στην κατάρτιση των τραπεζικών στελεχών και 

διαρκή εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώνεται η 

ανταγωνιστικότητα και δεν θα χρειάζεται να αναζητούνται τα σωσίβια των υψηλών 

επιτοκίων. 

 Να στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. 
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2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 

 

 

2.1 Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική 

τράπεζα ενώ το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1991. 

Ιδιωτικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1991. Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη, η 

Τράπεζα Πειραιώς  έχει υλοποιήσει μια σειρά  στρατηγικών κινήσεων, με σκοπό την 

εδραίωση της στην εγχώρια αγορά. Έτσι κατά την διετία 1997-1999 προχώρησε σε 

απορρόφηση των εγχώριων εργασιών των Chase Manhattan, Credit Lyonnais Hellas και 

National Westminster Bank. Επίσης εξαγόρασε τις Τράπεζες Μακεδονίας – Θράκης και Χίου, 

τις οποίες απορρόφησε το 2000. Το 2002, η Τράπεζα Πειραιώς εξαγόρασε την ΕΤΒbank, την 

οποία απορρόφησε στα τέλη του 2003. Στις αρχές του 2005, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς 

ενισχύοντας σημαντικά τη στρατηγική επέκτασης του στις αγορές της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης και Ανατολικής Μεσόγειου προχώρησε στην εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας 

Eurobank (σήμερα Piraeus Bank Bulgaria), ενισχύοντας την εκεί παρουσία του Ομίλου που 

ξεκίνησε το 1993, ενώ πραγματοποίησε είσοδο στις αγορές της Σερβίας με την εξαγορά της 

Atlas Bank (σήμερα Piraeus Bank Beograd) και της Αιγύπτου με την εξαγορά της Egyptian 

Commercial Bank (σήμερα Piraeus Bank Egypt). Το 2007, ο Όμιλος Πειραιώς διεύρυνε τη 

διεθνή παρουσία του στην Ουκρανία με την εξαγορά της International Commerce Bank 

(μετονομάστηκε σε Piraeus Bank ICB) , ενώ στις αρχές του 2008 ξεκίνησε τη λειτουργία της 

στην Κύπρο η Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ. Το 2009 η τράπεζα εισέρχεται στην αγορά 

των ασφαλειών με την συμφωνία της για 10ετή αποκλειστική συνεργασία στον κλάδο 

γενικών ασφαλίσεων με την Εrgo Hellas θυγατρική της Ergo International στην Ελλάδα και 

μέλος του γερμανικού ασφαλιστικού ομίλου Munich Re. To 2012 γίνεται απορρόφηση των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας Α.Ε. 

Επίσης γίνεται εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale ( 99,08% 

) στην Γενική Τράπεζα. Το 2013 η Τράπεζα Πειραιώς αποκτάει το σύνολο των εργασιών και 

υπηρεσιών θεματοφυλακής, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών των 

καταστημάτων των τριών Κυπριακών τραπεζών και των εργασιών των καταστημάτων της 

CPB στην Ελλάδα που αφορούν στην αντιπροσώπευση και διανομή μεριδίων ΟΣΕΚΑ. 

Επίσης το 2013 γίνεται απόκτηση όλων των καταθέσεων, δανείων και καταστημάτων στην 
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Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου της Cyprus Popular Bank και της Ελληνική Τράπεζας, 

συμπεριλαμβανομένων των δανείων και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα ( 

leasing, factoring ). Ολοκληρώνεται η εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής ( 100% 

) της Millennium BCP στην θυγατρική της στην Ελλάδα Millennium Bank S.A., μετά την 

λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων. Το 2014 η Τράπεζα ανακοινώνει συμφωνία για την 

πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην ERGO Insurance 

Group, θυγατρική της Munich Re. To 2015 η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το « υγιές » τμήμα 

της Πανελλήνιας Τράπεζας Α.Ε. Τα « υγιή » τμήματα των στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού της Πανελλήνιας Τράπεζας αφορούν στην προσδιορισμένη από την Τράπεζα της 

Ελλάδος περίμετρο και περιλαμβάνουν € 645 εκατ. παθητικού, εκ των οποίων τα € 574 εκατ. 

καταθέσεις πελατών, € 372 εκατ. ενεργητικού, εκ των οποίων € 280 εκατ. δάνεια μετά από 

προβλέψεις και 26 καταστήματα και 163 εργαζομένους. Το 2015 η Τράπεζα Πειραιώς 

ανακοίνωσε επίσης ότι κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Al Ahli Bank of Kuwait 

K.S.C.P. για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής ( 98,5% ) που κατέχει στη θυγατρική της 

στην Αίγυπτο Piraeus Bank Egypt S.A.E.. Τον Ιούνιο του 2013, η Τράπεζα Πειραιώς 

ολοκλήρωσε τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης μετά την εφαρμογή του PSI, 

επιτυγχάνοντας την υψηλότερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μεταξύ των ελληνικών 

συστημικών τραπεζών, τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους. Τον Απρίλιο 2014 η 

Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία αύξηση κεφαλαίου ύψους €1,75 δισ., με την έκδοση των 

νέων κοινών μετοχών και την καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος 

προτίμησης των παλαιών μετόχων. Οι νέες μετοχές διατέθηκαν στο εξωτερικό σε θεσμικούς 

και άλλους ειδικούς επενδυτές μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών καθώς και στην Ελλάδα 

μέσω δημόσιας προσφοράς προς επενδυτές, καταγράφοντας θετική ανταπόκριση, γεγονός 

που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τις προοπτικές της Τράπεζας 

Πειραιώς και κατ’ επέκταση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.     

 Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου σύμφωνα με το πλαίσιο 

Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται στο 12,0%, ενώ ο δείκτης Common Equity Tier 1 ανέρχεται στο 

11,9% τον Μάρτιο 2015. Ο δείκτης Common Equity Tier-1, με βάση την πλήρη εφαρμογή 

των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, διαμορφώθηκε στο 11,1% που αντιστοιχεί περίπου στο μέσο 

όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Σήμερα η Τράπεζα έχει ήδη ενσωματώσει πλήρως στα 

συστήματά της, την πρώην ATEbank και τις εγχώριες δραστηριότητες των δικτύων της 

Τράπεζας Κύπρου, CPB, Ελληνικής Τράπεζας, και Millennium Bank Ελλάδας και πρόσφατα 

της Γενικής Τράπεζας, παρέχοντας στους πελάτες ολοκληρωμένη τραπεζική εξυπηρέτηση.

 H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός Ομίλου επιχειρήσεων, που καλύπτουν το σύνολο 
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των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα 

(universalbank). Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα μετά την εξαγορά της ATEbank, στην 

καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στο greenbanking, στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς 

και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και στην αγορά της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το 

σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρονται τόσο μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο των 

περίπου 800 καταστημάτων και 1.800 ΑΤΜ του Ομίλου στην Ελλάδα, όσο και από το 

ηλεκτρονικό δίκτυο τραπεζικής της winbank. Η παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας 

Πειραιώς στο εξωτερικό εστιάζεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, 

διαθέτοντας ένα δίκτυο 346 καταστημάτων. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη 

Ρουμανία με 120 καταστήματα, στη Βουλγαρία με 75 καταστήματα της Piraeus Bank 

Bulgaria, στην Αλβανία με την Tirana Bank με 45 καταστήματα, στη Σερβία με 31 

καταστήματα της Piraeus Bank Beograd, στην Ουκρανία με 21 καταστήματα της Piraeus 

Bank ICB, στην Κύπρο με 13 καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου, στην Αίγυπτο 

με την Piraeus Bank Egypt με 39 καταστήματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα κατάστημα 

της Τράπεζας Πειραιώς στο Λονδίνο και στη Γερμανία με ένα κατάστημα στη Φρανκφούρτη. 

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς διαθέτει ένα δίκτυο 1137 καταστημάτων, ενώ απασχολεί 

συνολικά περίπου 21.000 άτομα. 

 

Μετοχική Σύνθεση 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της 

Τράπεζας τον Ιούνιο 2015 ανερχόταν σε 169.000. Από το σύνολο των κοινών μετοχών 

(6.101.979.715 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 καθεμία) το 67% κατεχόταν από το 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το υπόλοιπο 33% από τον ιδιωτικό τομέα και 

ειδικότερα 27% από νομικά πρόσωπα και 6% από φυσικά πρόσωπα.  

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς ήταν η ακόλουθη:  
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Τέλος σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με καταβολή 

μετρητών και εισφορά εις είδος που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2013, εκδόθηκαν και 

χορηγήθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Ν. 3864/2010 και την ΠΥΣ 38/2012 σε συνδυασμό με την ΠΥΣ 6/2013 

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών της Τράπεζας (Warrants). Κάθε 

warrant ενσωματώνει το δικαίωμα του κατόχου του να αγοράσει 4,47577327722 Νέες 

Μετοχές κυριότητος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Tα εκδοθέντα 

warrants τα οποία παραμένουν σε ισχύ ανέρχονται σε 843.637.022.  

 

 

2.2 ALPHA BANK 

                   

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν δημιούργησε μια 

εμπορική επιχείρηση στην Καλαμάτα. Το 1918 το τραπεζικό τμήμα του οίκου ΄΄ Ι. Φ. 

Κωστοπούλου΄΄ μετονομάσθηκε σε ΄΄ Τράπεζα Καλαμών΄΄. Το 1924 η έδρα  της 

μεταφέρθηκε στην Αθήνα, και η Τράπεζα ονομάσθηκε ΄΄ Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής 

Πίστεως΄΄. Το 1947 η επωνυμία άλλαξε σε ΄΄Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως΄΄, αργότερα το 

1972  σε ΄΄ Τράπεζα Πίστεως΄΄ και τέλος τον Μάρτιο του 1994 σε Alpha Τράπεζα Πίστεως. 

Το 1999 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των μετοχών την Ιονικής Τραπέζης. Στις 11 

Απριλίου 2000 εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ιονικής Τραπέζης με απορρόφηση από την 

Αlpha Τράπεζα Πίστεως. Η νέα διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε από την συγχώνευση 

ονομάστηκε Alpha Bank. Σήμερα η Αlpha Bank είναι μια από τις μεγαλύτερες Τράπεζες στην 
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Ελλάδα. Η Alpha Bank,  Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες,  με ευρύτατο Δίκτυο άνω 

των 1.000 σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. 

Σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί στη μακρά και επιτυχή διαδρομή του Ομίλου, είναι: 

 Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank, την 

30.9.2014. 

 Η εξαγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου από την 

Τράπεζα, η οποία πρώτη από τις συστημικές τράπεζες προέβη στην αποπληρωμή της 

συμμετοχής του.  

 Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης ύψους 

Ευρώ 1,2 δισ., την 31.3.2014. 

 Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης, 

την 28.6.2013. 

 Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης, την 31.5.2013, με υπερκάλυψη της 

απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του 

ιδιωτικού χαρακτήρα της Alpha Bank. 

 Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης την 1.2.2013. 

 Ο όμιλος της Αlpha Bank  δραστηριοποιείται στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή 

τραπεζική αγορά, με παρουσία στην Κύπρο ( Alpha Bank Cyprus LTD), στη Ρουμάνια 

(Aplha Bank Romania), στη Βουλγαρία ( δίκτυο 94 Καταστημάτων), στη Σερβια (Αlpha 

Bank Serbija A.D), στην Ουκρανία ( JSC Astra Bank), στην Αλβανία (δίκτυο 42 

Καταστηματων), στην Π.Γ.Δ.Μ. (Alpha Bank A.D. Skopje), και στη Mεγάλη Βρετανία. 

Παράλληλα λειτουργεί ευρύτατο δίκτυο ανταποκριτών (με τραπεζικά ιδρύματα ) εσωτερικού 

και εξωτερικού. 

 

Μετοχική Σύνθεση  

         

Η μετοχική βάση της Alpha Bank, με στοιχεία 31.08.2015, αποτελείται από περίπου 136.000 

επενδυτές. Η διάρθρωση της συνθέσεως των μετόχων της Alpha Bank πλην του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος («ΤΧΣ»), την 31.08.2015 είχε, για περιγραφικούς (μη 

κανονιστικούς) σκοπούς ως εξής:  



17 
 

    

 Κλιμάκια Μέτοχοι Πλήθος Μετοχών ΠΟΣ.% Μετοχών 

1 < μετοχές < = 1.500 71.076 35.158.836 0,816 

1.501 < μετοχές < = 3.000 18.906 42.422.134 0,984 

3.001 < μετοχές < = 15.000 31.926 224.346.309 5,205 

15.001 < μετοχές < 

= 30.000 
7.138 152.845.203 3,546 

30.001 < μετοχές < 

= 150.000 
5.973 364.010.284 8,445 

> 150.001 μετοχές 1.427 3.491.519.752 81,004 

Σύνολο 136.446 4.310.302.518 100,000 

 

 

Οι μέτοχοι της Alpha Bank πλην του ΤΧΣ κατέχουν 4.310.302.518 κοινές μετοχές της 

Τραπέζης. Επιπλέον, το ΤΧΣ κατέχει 8.458.757.340 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες 

μετοχές, ή ποσοστό 66,24% επί του συνόλου κοινών μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.  
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2.3 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.     

            

                 

Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και αποτέλεσε την πρώτη τράπεζα του νεοελληνικού 

κράτους, με καθοριστική συνεισφορά στην οικονομική ζωή του τόπου σε αυτά τα 170 

χρόνια ιστορίας της.  Σήμερα η Εθνική ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους 

Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Εθνική προσφέρει ευρύ φάσμα 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών. Δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως η 

Τράπεζα της Ελληνικής Οικογένειας, καθώς ελέγχει το ¼ της λιανικής τραπεζικής και 

διαθέτει 24% μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις. Τo μερίδιo καταθέσεων αντανακλά την 

εμπιστοσύνη του αποταμιευτικού κοινού που αποτελεί και την κινητήρια δύναμή της. Με 

528 καταστήματα και 1.416 ΑΤΜ, διαθέτει το ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης, καλύπτοντας 

ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει εναλλακτικά 

δίκτυα πώλησης των προϊόντων της, όπως οι υπηρεσίες Mobile και Internet Banking. Σήμερα, 

το Δίκτυο της Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαμβάνει 1.217 μονάδες, ενώ ο Όμιλος συνολικά 

απασχολεί 34.157 εργαζόμενους, εξυπηρετώντας μια αγορά 125 εκατομμυρίων κατοίκων 

(στοιχεία 31.03.2015). Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1880. Με 160 πλέον χρόνια επιτυχούς και αδιάλειπτης 

λειτουργίας στον οικονομικό βίο της χώρας, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και 

ολοκληρωμένο όμιλο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι 

τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ίδρυσε το 

1891 την Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων «Η Εθνική» και το 1927 την Εθνική 

Κτηματική Τράπεζα. Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, η Τράπεζα 

είχε το εκδοτικό προνόμιο στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος. 

Το 1953, η Τράπεζα συγχωνεύτηκε με την «Τράπεζα Αθηνών», που είχε ιδρυθεί το 1893. 

Μέσα στο 1998, η Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της θυγατρικής της 

«Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση 

δύο πρώην θυγατρικών της εταιρειών, της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» 

και της «Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», με σκοπό την αρτιότερη 

εξυπηρέτηση των πελατών της στον τομέα της στεγαστικής και κτηματικής πίστης. Από τον 

Οκτώβριο 1999, η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας 
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Υόρκης. Στα τέλη του 2002, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη συγχώνευση δι' 

απορροφήσεως της θυγατρικής της "Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως 

ΑΕ". Στο πλαίσιο του στρατηγικού της προσανατολισμού στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης, η 

ΕΤΕ εξαγόρασε, εντός του 2006, τη Finansbank στην Τουρκία και τη Vojvodjanska Banka 

στη Σερβία. 

 

Mετοχική σύνθεση ΕΤΕ 30.06.2015  

 

ΤΧΣ 57,2% 

Επενδυτές εξωτερικού 33,3% 

Ιδιώτες επενδυτές εσωτερικού 6,7% 

Εγχώριες ιδιώτικές & δημόσιες επιχειρήσεις 0,5% 

Εγχώρια ασφαλιστικά ταμεία 0,7% 

Θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού 1,2% 

Λοιποί μέτοχοι* 0,3% 



20 
 

 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ αποτελείται από 3.533.149.631 κοινές ονομαστικές μετοχές. 

Όπως όλες οι ελληνικές εταιρείες, η Τράπεζα υποχρεούται από τον νόμο να τηρεί την αρχή 

«κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου». Στα τέλη Ιουνίου 2015, κανένας μέτοχος (φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο) κατείχε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου της Τράπεζας. Από όσα γνωρίζει η Τράπεζα, δεν υφίστανται ειδικές συμφωνίες 

μεταξύ μετόχων της. Επιπλέον, δεν υφίσταται αμοιβαία συμμετοχή σημαντικού ύψους σε 

μετοχικό κεφάλαιο μεταξύ ΕΤΕ και άλλης εταιρίας ή ομίλου εταιρειών. Η Τράπεζα δεν έχει 

υιοθετήσει μηχανισμούς αυτοπροστασίας από ανεπιθύμητες εξαγορές. Μετά από αίτηση 

μετόχων της Τράπεζας που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 

της, το Δ.Σ. της Τράπεζας υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων. 
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Στοιχεία Μετοχής 

 

 

  

  

 

Στοιχεία μετοχής σε εβδομαδιαία βάση 

 

ΕΤΕ - Εβδομαδιαία χρηματιστηριακά στοιχεία μετοχής 

Κλείσιμο 18/9/2015 (ΕΥΡΩ) 0.61 

Εβδομαδιαία μεταβολή 3.4% 

Μεταβολή 52 εβδομάδων -75,1% 

Κεφαλαιοποίηση (ΕΥΡΩ) 2.155.221.275 

Αριθμός συνόλου μετοχών 3.533.149.631 

Εβδομαδιαία αξία συναλλαγών (ΕΥΡΩ) 15.169.651 

Εβδομαδιαίος όγκος συναλλαγών 27.376.686 

Μέγιστη τιμή 52 εβδομάδων (ΕΥΡΩ) 2,51 

Ελάχιστη τιμή 52 εβδομάδων (ΕΥΡΩ) 0,36 

Ημερομηνία μέγιστης τιμής 19/09/2014 

https://www.nbg.gr/el/the-group/investor-relations/nbg-share
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Ημερομηνία ελάχιστης τιμής 24/08/2015 

 

 

2.4 Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.     

             

                 

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 με αρχική επωνυμία « Ευρωεπενδυτική 

Τράπεζα » και στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών. Με την απελευθέρωση της 

αγοράς λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα, η Τράπεζα επαναπροσδιόρησε τους στρατηγικούς 

της στόχους. Έκτοτε η Eurobank έχει ακολουθήσει μια ανοδική πορεία, μέσα από δυναμική 

οργανική ανάπτυξη, αλλά και μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις. Το 1994 απέκτησε 

μερίδιο 75%  της EFG Private Bank ( Luxembourg ) S.A., ενώ το 1996 εξαγόρασε την 

Interbank Ελλάδος Α.Ε., με δίκτυο 23 καταστημάτων, από την μητρική εταιρία Consolidated 

Eurofinance Holdings ( CEH ) S.A. οι περαιτέρω εξαγορές της τράπεζας είναι : το 1997 : 

συγχώνευση Eurobank – Interbank, εξαγορά του δικτύου καταστημάτων της Credit Lyonnais 

Greece S.A. και μετονομασία της Ευρωεπενδυτικής σε Τράπεζα EFG Eurobank A.E.. Το 

1998 η CEH εξαγόρασε την Τράπεζα Κρήτης και επιπλέον την ίδια χρονιά η CEH και η EFG 

Eurobank εξαγοράζουν από κοινού ποσοστό 18,4% στην Τράπεζα Εργασίας, ενώ η Deutsche 

Bank αποκτά συμμετοχή 10% στην EFG Eurobank. Το 1999 εισήλθε στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών, ενώ το επόμενο έτος κατόπιν συγχώνευσης της EFG Eurobank με την 

Τράπεζα Εργασίας, μετονομάστηκε σε Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Παράλληλα η 

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. επεκτάθηκε στα Βαλκάνια με εξαγορές και 

συγχωνεύσεις Τραπεζών στη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Το 2003 διετέθη το 

ποσοστό της Τράπεζας που κατείχε η Deutsche Bank με παράλληλη αύξηση συμμετοχής 

θεσμικών επενδυτών σε 22% του συνόλου. Το 2005 επεκτάθηκε και στην Τουρκία με την 

εξαγορά της HC Instanbul χρηματιστηριακής ενώ το 2007 εξαγόρασε το 70% της Tekfenbank 

Tουρκίας. Με οργανική ανάπτυξη και στην Κύπρο, ο όμιλος Eurobank αναδεικνύεται ωε 

συστημική δύναμη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης 

από το 2009 και μετά, η Τράπεζα προβαίνει σε ενέργειες για να αυξήσει την ρευστότητα της. 

Το 2012 γίνεται πώληση της Eurobank Tekfen στην Burgan Bank.  Μεταβίβαση μεριδίου 70% της 

Polbank EFG στην Raiffeisen Bank International. Την ίδια χρονιά γίνεται αλλαγή της 

επωνυμίας της Τράπεζας σε «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.». Το 2013 ο όμιλος 
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Eurobank διευρύνεται με την εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος και 

της Νέας Proton Bank. Η λειτουργική ενοποίηση της Νέας Proton Bank ολοκληρώνεται τον 

Δεκέμβριο. Αντίστοιχα το Μάϊο του 2014 γίνεται και η λειτουργική ενοποίηση του Νέου 

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος, με την ενοποίηση και των συστημάτων της πρώην T 

Bank. Η ενοποίηση της Eurobank με το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο υπήρξε πολύ 

σημαντική. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του Ελληνικού 

κοινού ως ο πρωτοπόρος της αποταμίευσης για περισσότερα από 100 χρόνια. Ένας αιώνας 

προσφοράς στον άνθρωπο και στην ελληνική κοινωνία. Ιδρύθηκε το 1900 με στόχο την 

κοινωνική προσφορά, και την οικοδόμηση μιας μακράς παράδοσης κύρους και αξιοπιστίας, 

που μέχρι σήμερα συνιστά κύριο χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας του.  Από τις πρώτες 

δεκαετίες της λειτουργίας του, κατάφερε να απευθυνθεί σε πλατιά στρώματα του 

εργαζόμενου πληθυσμού, να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και να συγκεντρώσει ένα 

σημαντικό μέρος της λαϊκής αποταμίευσης. Πέτυχε να οργανώσει και να εξασφαλίσει τις 

οικονομίες των απλών ανθρώπων, μετατρέποντάς τις σε θεμελιώδη παράγοντα ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας. Οι λαϊκές καταθέσεις έγιναν στα χέρια του Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου ένα εθνικό κεφάλαιο που χρησιμοποιήθηκε για να συμβάλλει στην ανάπτυξη 

της χώρας, να στηρίξει το κράτος και τους πολίτες, ακόμα και στις πιο δύσκολες ιστορικές 

περιόδους. Η πρώτη ολοκληρωμένη μορφή Ταμιευτηρίου στη χώρα μας λειτούργησε την 

εποχή που η Κρήτη δεν είχε ενταχθεί ακόμη στην Ελλάδα. Με την υπογραφή του πρίγκιπα 

Γεωργίου και των τεσσάρων υπουργών της Κρητικής Πολιτείας, εκδόθηκε στις 10 

Δεκεμβρίου 1900 και δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1900 ο νόμος 265 περί 

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Τo 1902 γίνεται η επίσημη έναρξη των εργασιών του 

Ταμιευτηρίου, με την έκδοση του πρώτου βιβλιαρίου στο όνομα του ύπατου αρμοστή τον 

Απρίλιο του 1903. Το δίκτυο υπηρεσιών του ΤΤ ξεκίνησε στα 20 ταχυδρομικά γραφεία του 

1902, καλύπτοντας ολόκληρο τον αστικό ιστό του νησιού. Η ίδρυση ιδιαίτερου τμήματος 

στην Κεντρική Υπηρεσία -το τμήμα Ταμιευτηρίων- που ανοίγει τις πόρτες του την 1η Μαΐου 

1915, θα σημάνει και την έναρξη των εργασιών του Ταμιευτηρίου στην ελληνική επικράτεια. 

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια δράσης του, ο κοινωφελής χαρακτήρας των δανειοδοτήσεων 

του ΤΤ λειτούργησε υποστηρικτικά για πληθώρα κρατικών έργων. Όλα τα μεγάλα δημόσια 

έργα του ελληνικού Μεσοπολέμου - με έμφαση στην ύδρευση και την οδοποιία- 

δανειοδοτήθηκαν από το ΤΤ. Στο ενεργητικό του οργανισμού καταγράφονται δανειοδοτήσεις 

έργων κοινής ωφέλειας, όπως ύδρευσης, (τεχνητή λίμνη Μαραθώνα, που έλυσε με τρόπο 

καθοριστικό το πρόβλημα της λειψυδρίας), οδοποιίας (δανειοδότησε το Ταμείο Εθνικής 

Οδοποιίας συμβάλλοντας στην ασφαλτόστρωση των δρόμων την περίοδο του 
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Μεσοπολέμου), καθώς και δανειοδοτήσεις στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), σε 

λιμενικές επιτροπές και ταμεία και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

Αργότερα, συνεχίζοντας την κοινωφελή δραστηριότητά του, δανειοδότησε ΝΠΔΔ, το ΙΚΑ, 

τη ΔΕΗ και την Ολυμπιακή Αεροπορία, τον ΟΑΣ και τον ΟΤΕ. Κοντά στα παραπάνω, 

προστίθενται και δανειοδοτήσεις σε ομάδες του πληθυσμού με μεγάλα κοινωνικά 

προβλήματα, όπως οι σεισμοπαθείς.  Στην Ελλάδα, ο «λογαριασμός» του Ταμιευτηρίου 

χρονολογείται από το 1845. Στα τέλη του έτους 1915, ο οργανισμός παρουσίασε πιστώσεις 

καταθετών ύψους 1.180 χιλιάδων δραχμών και ως το 1928, οι πιστώσεις είχαν αυξηθεί στις 

259.659 χιλιάδες δραχμές. Η εξέλιξή του στα χρόνια 1928 -1935 είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή: τη δεκαετία του 1930 ο οργανισμός καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο στα 

συνολικά αποταμιευτικά μεγέθη, ενώ ο κουμπαράς έχει πλέον παγιωθεί στη συνείδηση του 

κόσμου ως το μέσο με το οποίο ο αποταμιευτής συγκεντρώνει τα χρήματά του και τα φέρνει 

στο Ταμιευτήριο προς κατάθεση. Το 1936 η Ελλάδα εισχωρεί στο διεθνή εορτασμό της 

παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης. Με τον πρώτο κιόλας εορτασμό η Ημέρα της 

Αποταμίευσης γίνεται καθολική, πανελλαδική και συμβολική επιταγή του Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου. Τα έτη που ακολουθούν θα αποτελέσουν χρυσή περίοδο: μόνο το 1936 

διατέθηκαν 25.000 κουμπαράδες, το 1937 πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες νέες 

καταθέσεις (86.282), ενώ το 1938 σημειώθηκε το μεγαλύτερο ποσό καταθέσεων (σχεδόν 2,6 

δισ. δραχμές!). Το 2002 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μετατρέπεται σε Ανώνυμη Τραπεζική 

Εταιρία. Το 2006 χορηγείται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος η άδεια λειτουργίας 

πιστωτικού ιδρύματος. Έκτοτε τίθεται υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Εισάγεται επιτυχώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος 

ιδιωτικοποιήσεων. Το 2007 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μετονομάζεται σε TT Hellenic 

Postbank (με νέο λογότυπο) και εισέρχεται σε μια νέα εποχή αναδιοργάνωσης.            

 

 

Eurobank : Ένας δυναμικός ευρωπαϊκός χρηματοοικονομικός οργανισμός

            

                 

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός με σύνολο ενεργητικού 

€75,5 δις., ανθρώπινο δυναμικό 16.990 εργαζομένους και συνολικό δίκτυο άνω των 900 

καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε όλο το γεωγραφικό εύρος παρουσίας του 

Ομίλου, τα έμπειρα στελέχη του παρέχουν εξειδικευμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες, 
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υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τους στην αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών 

προκλήσεων. Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες του 

τραπεζικού συστήματος. Ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική του θέση, τον Αύγουστο του 

2013 ο Όμιλος ενέταξε στο δυναμικό του το « Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος 

Α.Τ.Ε.» και τη « Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε. ». Ο Όμιλος διατηρεί στρατηγική θέση στη 

Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην 

Κύπρο και το Λουξεμβούργο, ενώ έχει παρουσία στην Ουκρανία και το Λονδίνο. Μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά €2.864 εκατ. Το Μάιο του 

2014, το 64,6% των κοινών μετοχών κατέχεται από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.   

  

  

Μετοχική Σύνθεση 

 
 

 
 

            Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank ποσού 

€2.864.000.000,10 με καταβολή μετρητών και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων 

μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 9 Μαΐου 2014, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΤΧΣ), με βάση σχετική ανακοίνωση στις 12 Μαΐου 2014, κατέχει ποσοστό 

35,41%, ήτοι 5.208.067.358 μετοχές επί του συνόλου των κοινών μετοχών με δικαίωμα 

ψήφου, οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του ν.3864/2010, 

ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Το υπόλοιπο ποσοστό ύψους 64,59% ανήκει σε Έλληνες 

και διεθνείς θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, 

συμμετείχαν στην μετοχική βάση της τράπεζας, επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό 

ορίζοντα από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά και την Ασία, 

καθώς και από κρατικά επενδυτικά ταμεία. Συγκεκριμένοι θεσμικοί επενδυτές, όπως η 

Fairfax, WL Ross & Co Funds, Capital Research and Management Funds, Mackenzie, Fidelity 

και Brookfield επένδυσαν συνολικά 46,5% επί των αντληθέντων κεφαλαίων και ορισμένοι 

από αυτούς εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και στις επιτροπές 

Ελέγχου, Κινδύνου, Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.  



26 
 

  

Εταιρική Υπευθυνότητα 

     

Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Όμιλος Eurobank αναπτύσσει δράσεις 

κοινωνικής υπευθυνότητας, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των κοινωνιών όπου 

δραστηριοποιείται. Συνεπής με την πεποίθηση ότι η καινοτομία και η επιχειρηματική 

εξωστρέφεια αποτελούν πρωταρχικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της οικονομίας των 

χωρών, υλοποιεί προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Επίσης, διατηρεί 

μακροχρόνιες σχέσεις με αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις για την υλοποίηση 

δράσεων στους σημαντικούς τομείς της Παιδείας, της Κοινωνίας, του Πολιτισμού και της 

Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται έντονα και σε 

θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καταλαμβάνοντας 

σημαντικές θέσεις σε κέντρα λήψης αποφάσεων και προώθησης της γνώσης. 
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Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης καθώς και τις συμβατικές υποχρεώσεις της Τράπεζας έναντι του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο όμιλος Eurobank και οι θυγατρικές του έχουν 

υιοθετήσει και εφαρμόζουν Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος περιγράφει τις 

βασικές αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης  που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. Ειδικότερα οι 

αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Eurobank και ο Όμιλος διασφαλίζουν ότι: 

• η σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου εξασφαλίζει τη διαφάνεια και 

συνέπεια κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων,  

• για όλους τους μετόχους υφίσταται ίση μεταχείριση και προστασία των συμφερόντων 

τους, λαμβάνουν δε, επαρκή και έγκαιρη ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της 

Τράπεζας και του Ομίλου,  

• το Internal Control Manual της Τράπεζας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 

12/30.7.2003 Πράξη Διοίκησης και τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 27.9.2012, καθώς 

και οι Κανονισμοί Εσωτερικής Διακυβέρνησης των θυγατρικών και η οργανωτική διάρθρωση 

της Τράπεζας και του Ομίλου της έχουν ως αποτέλεσμα τη σαφή και διακριτή κατανομή 

ευθυνών και αρμοδιοτήτων, καθώς και τη δημιουργία ισχυρού περιβάλλοντος εσωτερικού 

ελέγχου,  

• αποτρέπονται καταστάσεις εσωτερικών και εξωτερικών συγκρούσεων συμφερόντων. 

Τέλος, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., προκειμένου να διασφαλίζει τη βέλτιστη 

εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 

της, έχει συστήσει εξειδικευμένη Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου, η οποία 

αποτυπώνει τα πλαίσια διοίκησης, λειτουργίας και ελέγχου που αφορούν την Τράπεζα και τις 

θυγατρικές της, φροντίζει για την ορθή εφαρμογή τους και φέρει την ευθύνη της ενημέρωσης 

των αρμοδίων εποπτικών αρχών, σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις. 

 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

 

 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό του ομίλου Eurobank αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο του 

Οργανισμού και το πιο ισχυρό ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, ειδικότερα σε μια εποχή όπου 

η οικονομική και κοινωνική συγκυρία απαιτούν ευελιξία, ευαισθησία και φροντίδα απέναντι 

στον πελάτη και συνάνθρωπο. Διαχρονικά, βασική δέσμευση του ομίλου Eurobank είναι η 
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συστηματική και αποτελεσματική προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των εργαζομένων 

του. Στο πλαίσιο αυτό και μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων επιλογής, 

εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση: 

• Στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε εργασιακού πεδίου 

• Στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την εξέλιξη της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας κάθε εργαζόμενου. Η παροχή ίσων ευκαιριών για την εξέλιξη όλων των 

εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών της Τράπεζας για το ανθρώπινο 

δυναμικό της, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία και την ηλικία του κάθε ενός. 

• Στην ενίσχυση ενός πλαισίου διαρκούς αναγνώρισης και επιβράβευσης, σύμφωνα με 

τις αξίες που διέπουν τον Όμιλο 

• Στη συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων και στη διαφάνεια των πρακτικών και των 

διαδικασιών που ακολουθούνται στην εξέλιξη όλων 

Ειδικότερα για το 2014, κρίσιμη ήταν η ενσωμάτωση των νέων εργαζομένων, οι οποίοι 

προήλθαν από το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τη Νέα Proton Bank, μέσα από 

διαδικασίες, οι οποίες εξασφάλισαν τη δημιουργία ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 

ενός αισθήματος αξιοκρατίας και συνέχειας. 

 

 

 Ένταξη προσωπικού Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Νέας Proton 

Bank  

 

         Το 2014 ολοκληρώθηκε η λειτουργική ενοποίηση της Eurobank με το Νέο Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο σε συνέχεια της συγχώνευσης με τη Νέα Proton Bank που ολοκληρώθηκε το 

2013, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες για το σύνολο των εργαζομένων της ενιαίας 

πλέον Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. Η ένταξη των νέων εργαζομένων πραγματοποιήθηκε 

σύμφωνα με το πρότυπο του εργασιακού καθεστώτος και το λειτουργικό μοντέλο της 

Eurobank και με βασικά κριτήρια τη διαφάνεια, την αξιοκρατική προσέγγιση και την 

αντικειμενικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο διενεργήθηκαν συναντήσεις γνωριμίας με την 

πλειοψηφία του προσωπικού των δύο τραπεζών (1.447 άτομα), με έμφαση στις 

κεντροποιημένες υπηρεσίες και με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και των Διευθυντών των αντίστοιχων μονάδων. Στόχος 

των συναντήσεων γνωριμίας ήταν: 

• Η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με την κάλυψη 

αναγκών στον Όμιλο 

• Η ανάδειξη των δεξιοτήτων του κάθε εργαζόμενου των δύο τραπεζών 
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• Η ομαλή μετάβαση και ένταξη στο νέο ενιαίο Όμιλο 

• Η υποστήριξη στη διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής κουλτούρας και ταυτότητας 

        Επίσης, για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των συναδέλφων, σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο πλάνο εκπαίδευσης σε θέματα συστημάτων, προϊόντων και 

διαδικασιών της Τράπεζας, η εφαρμογή του οποίου ξεπέρασε συνολικά τις 5.500 συμμετοχές 

και τις 46.500 ανθρωποώρες.  
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3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ EUROBANK ΓΙΑ ΤΟ 2010-2014 

 

 

 

3.1 EUROBANK ERGASIAS A.E. 
 

  

ΈΤΟΣ 2010 

 

Για το 2010 η Eurobank παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα : 

 

 

 Καθαρά κέρδη Ομίλου €113εκ. ή 68εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά το 

2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009. 

  Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα €32εκ. το 

2010 έναντι ζημιών €44εκ. το 2009. 

  Αύξηση καταθέσεων πελατών κατά €850εκ. το Δ΄ τρίμηνο του 2010 στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό παρά την κρίση. 

 Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου κατά €900εκ. το Δ΄ τρίμηνο του 2010. 

 Διατήρηση των εσόδων προ προβλέψεων σε υψηλά επίπεδα (€1,5δισ.), παρά τις 

αντίξοες συνθήκες. 

 Σταθεροποιητικές τάσεις στις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και μείωση του 

ρυθμού αύξησης των νέων δανείων σε καθυστέρηση το Δ΄ τρίμηνο του 2010. 

 Μείωση λειτουργικών δαπανών Ομίλου κατά 3% σε ετήσια βάση και 9% στη διετία . 

 Η στρατηγική συνεργασία με τη Raiffeisen Bank International στην Πολωνία και η 

συγχώνευση με την Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΔΙΑΣ ενδυναμώνουν 

περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα του Ομίλου. 

 Η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια ενισχύεται οργανικά κατά τουλάχιστον 135 

μονάδες βάσης σε 13,1%. Ενίσχυση ρευστότητας κατά περίπου €2δισ. 

Σε ένα περιβάλλον ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, ο Όμιλος Eurobank EFG επέδειξε 

αξιοσημείωτη αντοχή, σταθερότητα και ευελιξία, στοιχεία που του επέτρεψαν να 

αντεπεξέλθει με επιτυχία στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν το 2010. Παρά την 
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αρνητική συγκυρία, ο Όμιλος παρέμεινε κερδοφόρος καθόλη τη διάρκεια του έτους, ακόμα 

και μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 

€113εκ. (ή €68εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά) το 2010, με τη «Νέα Ευρώπη» να 

ανακάμπτει δυναμικά και να συνεισφέρει κατά €32εκ. στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου, 

έναντι ζημιών ύψους €44εκ. το 2009. Επιπρόσθετα, τα έσοδα προ προβλέψεων διατηρήθηκαν 

σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα (€1,5δισ.), παρά την αύξηση του κόστους χρήματος και το 

δυσμενές περιβάλλον στις κεφαλαιαγορές, μέσα από τον περιορισμό των λειτουργικών 

δαπανών και την ανάπτυξη των εργασιών κυρίως στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος 

διατήρησε υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ικανοποιητική ρευστότητα. Η ρευστότητα του 

Ομίλου διατηρείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, με τις καταθέσεις πελατών να 

ενισχύονται κατά €850εκ. το Δ’ τρίμηνο του 2010 και να διαμορφώνονται σε €44,4δις. 

Πρωταρχικός στόχος του Ομίλου Eurobank EFG στη δύσκολη τρέχουσα συγκυρία είναι η 

διατήρηση υψηλής επάρκειας και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την οργανική ενίσχυση της 

κεφαλαιακής του θέσης. Η στρατηγική συνεργασία στην Πολωνία και η συγχώνευση με την 

εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου Δίας ενισχύουν κατά τουλάχιστον 135 μονάδες βάσης τη 

συνολική κεφαλαιακή θέση του Ομίλου, που ισοδυναμεί με αύξηση κεφαλαίων ύψους 

€800εκ. Έτσι, σε pro-forma βάση ο δείκτης Tier I ανήλθε σε 11,9%, ενώ ο δείκτης συνολικής 

επάρκειας διαμορφώθηκε σε 13,1% στο τέλος του 2010. Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου 

υποχώρησαν κατά 3,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,924εκ. το 2010, από 

€3,040εκ. το 2009, λόγω της μείωσης των εσόδων από τις εργασίες στην εγχώρια αγορά. 

Επισημαίνεται ότι η σύνθεση των εσόδων παραμένει ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας, καθώς 

πάνω από 90% εξ αυτών προέρχεται από τόκους και προμήθειες. 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       31.12.2010   31.12.2009 

Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες    3.606   3.079 

Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα    5.159   4.784  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

638   868 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα     1.440   1.224  

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες     56.268  55.837  

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων     16.563  15.243  
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Ενσώματα πάγια στοιχεία       1.237   1.252 

Άυλα πάγια στοιχεία        734   710 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού       1.543   1.272 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     87.188  84.269  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        1.144   2.258 

Συμφωνίες επαναγοράς χρεογράφων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα  

25.480  17.188  

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα     2.681   2.274 

Υποχρεώσεις προς πελάτες       44.435  46.808 

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις   5.389   7.667  

Λοιπές υποχρεώσεις        1.965   1.760  

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      81.094  77.955 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό κεφάλαιο - κοινές μετοχές     1.478   1.480 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπά αποθεματικά  

2.553   2.818 

 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους κοινών μετοχών της Τράπεζας 

4.031   4.298 

Μετοχικό κεφάλαιο - προνομιούχες μετοχές     950   950  

Προνομιούχοι τίτλοι        791   791  

Δικαιώματα τρίτων        322   275 

Σύνολο        6.094   6.314 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  87.188  84.269 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

                Ποσά σε εκατ.€ 

           31.12.2010  31.12.2009  

Καθαρά έσοδα από τόκους            2.254  2.341 

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αμοιβές και προμήθειες           404  418 

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες              37  48 

Έσοδα από μη τραπεζικές υπηρεσίες               33  31 
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Έσοδα από μερίσματα        7          9 

Αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών     79  97 

Αποτελέσματα από επενδυτικούς τίτλους      87  74  

Λοιπά λειτουργικά έσοδα        23  23 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ              2.924 3.041  

Λειτουργικά έξοδα              (1.426)  (1.471) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  

       1.498   1.570 

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους            (1.362)  (1.177) 

Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συμμετοχές σε σuγγενείς επιχειρήσεις  (0)  5 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ       136  398  

Φόρος εισοδήματος         (52)  (82) 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ      84  316 

Καθαρά κέρδη χρήσης που αναλογούν σε τρίτους     16  11  

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 

68  305 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΦΟΡΟΥ                    

          113  362 

 

 

 

ΈΤΟΣ 2011 

 

 

Για το 2011 η Eurobank παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα : 

 

 

 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (-€29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση 

της ελληνικής οικονομίας. 

 Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους €5,5δισ., εκ των οποίων €4,6δισ. από το PSI. 

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων €875εκ. μετά την πλήρη επίπτωση του PSI. 

 Η ολοκλήρωση της πώλησης της Polbank EFG και της Eurobank Tekfen βελτιώνει τη 

Ρευστότητα περίπου κατά €3,5δισ. και ισοδυναμεί με ενίσχυση των Βασικών Κυρίων 

Κεφαλαίων κατά €1δισ., συνυπολογιζομένης της επαναγοράς υβριδικών τίτλων και 

τίτλων μειωμένης εξασφάλισης κατά το Α΄ τρίμηνο του 2012. 
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 Σταθεροποίηση, παρά την κρίση, των Καθαρών Οργανικών Εσόδων προ Προβλέψεων 

σε €1,2δισ. 

 Αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 4,7% το 2011 και 

επιδείνωση του ρυθμού αύξησης των νέων δανείων σε καθυστέρηση το Δ΄ τρίμηνο 

του έτους. 

 Μείωση Λειτουργικών Δαπανών κατά 6,4% το 2011 και 15,5% την τελευταία τριετία  

 Καθαρά Κέρδη Νοτιοανατολικής Ευρώπης €60εκ. με σημαντική αύξηση οργανικών 

κερδών. 

Η απομείωση της αξίας των Ομολόγων και Λοιπών Εγγυημένων Τίτλων του Ελληνικού 

Δημοσίου που κατείχε η Eurobank EFG στο χαρτοφυλάκιό της συνολικού ύψους €7,3δισ. 

ανήλθε σε €4,6δισ. μετά από φόρους και επιβάρυνε τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα 

εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας το 2011. To 2011 καταγράφηκε σημαντική μείωση 

καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, συνέπεια της βαθιάς ύφεσης της ελληνικής 

οικονομίας και της έντονης αβεβαιότητας. Σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον, οι καταθέσεις 

πελατών της Eurobank EFG υποχώρησαν σε €32,5δισ. στο τέλος του 2011, από €41,2δισ. το 

2010. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, οι καταθέσεις σημείωσαν 

μικρή αύξηση το 2011. Τα υπόλοιπα Χορηγήσεων Πελατών μειώθηκαν κατά 3,6% σε ετήσια 

βάση και διαμορφώθηκαν σε €51,5δισ. στο τέλος του 2011. Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους 

διαμορφώθηκαν σε €2δισ., σημειώνοντας οριακή κάμψη κατά μόλις €63εκ. έναντι του 2010. 

Τα Συνολικά Έσοδα μειώθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,5δισ. το 

2011, από €2,7δισ. το 2010. Οι Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 

4,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €1,3δισ. το 2011. Το Δ΄ τρίμηνο του έτους σημειώθηκε 

επιδείνωση του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση, γεγονός που συνδέεται 

με τη χειροτέρευση των μακροοικονομικών συνθηκών στην ελληνική οικονομία, τη 

διαμόρφωση αρνητικού κλίματος, καθώς και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν τα 

νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν στο 

15,3% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

          

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        31.12.2011   31.12.2010

  

Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες    3.286   3.606 

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα    6.988   5.159 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού     503   638 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα     1.818   1.440 

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες      48.094  56.268 

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων      11.383  16.563 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία       1.304   1.237 

Άυλα πάγια στοιχεία        465   734  

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού       2.981   1.543 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      76.822  87.188 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα    1.043   1.144 

Εξασφαλισµένες υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα  34.888  25.480 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα     3.013   2.681 

Υποχρεώσεις προς πελάτες      32.459  44.435 

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις   2.671   5.389 

Λοιπές υποχρεώσεις        1.873   1.965  

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      75.947  81.094 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό κεφάλαιο - κοινές µετοχές     1.226   1.478 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπά αποθεµατικά  

(2.324)  2.553 

 Μετοχικό κεφάλαιο - προνοµιούχες µετοχές    950   950 

Προνοµιούχοι τίτλοι        745   791 

∆ικαιώµατα τρίτων       278   322 

Σύνολο         875   6.094 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  76.822  87.188 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

         31.12.2011       31.12.2010 

Καθαρά έσοδα από τόκους          2.039  2.103 

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες      292   363 

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες       30   37 

Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες        28  34 

Έσοδα από µερίσµατα         6  7 

Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών       (51)              78 

Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους        (19)   84  

Λοιπά λειτουργικά έσοδα          1   24 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α          2.326  2.730  

Λειτουργικά έξοδα          (1.198)  (1.280) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 

ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ  

   1.128  1.450 

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών  

  (1.333)  (1.273)  

Ζηµιές αποµείωσης από έκθεση σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου    (6.012)  – 

Ζηµιές αποµείωσης υπεραξίας        (236)    –  

Λοιπές έκτακτες ζηµιές από αποτιµήσεις      (501)   –  

Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συµµετοχές σε σuγγενείς επιχειρήσεις(1)   (0) 

ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ      (6.955)  177  

Φόρος εισοδήµατος          1.316  (60)  

ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 (5.639)  117  

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες   143   (33)  

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ      (5.496)  84  

Καθαρά κέρδη χρήσης που αναλογούν σε τρίτους      12   16 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η/(ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ  

  (5.508)  68 
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ΈΤΟΣ 2012 

 

 

Για το 2012 η Eurobank παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα : 

 

 

Αύξηση καταθέσεων κατά €2,7δισ. το Β΄ εξάμηνο του 2012 και μείωση εξάρτησης από το 

Ευρωσύστημα κατά €13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού 

υπερέβη το σύνολο των δανείων. Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των νέων δανείων σε 

καθυστέρηση στην Ελλάδα το Β΄ εξάμηνο του έτους. Αύξηση των προβλέψεων για 

επισφαλείς απαιτήσεις κατά 25% σε ετήσια βάση για την περαιτέρω θωράκιση του 

ισολογισμού. Δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (EBA Core Tier I) 10,8%, έναντι 

ελαχίστου 9%. Περαιτέρω μείωση λειτουργικού κόστους κατά 6% το 2012. Το καθαρό 

αποτέλεσμα ήταν αρνητικό κατά €1,5δισ. το 2012 (εκ των οποίων €686εκ. αφορούν έκτακτες 

και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές) λόγω κυρίως του υψηλού κόστους χρήματος και της 

μείωσης των εσόδων από τόκους κατά 26% σε ετήσια βάση. Η βαθιά ύφεση της ελληνικής 

οικονομίας και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επηρέασαν καθοριστικά τις λειτουργικές 

επιδόσεις της Eurobank το 2012. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό κατά €1.453 

εκατομμύρια και ήταν απόρροια αφενός μεν των χαμηλότερων εσόδων και των αυξημένων 

προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και αφετέρου εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων 

ζημιών συνολικού ύψους €686 εκατομμυρίων. Tα Καθαρά Έσοδα από Τόκους υποχώρησαν 

κατά 25,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €1.461 εκατομμύρια, λόγω του υψηλού 

κόστους άντλησης ρευστότητας από το Ευρωσύστημα. Τα Συνολικά Έσοδα από Αμοιβές και 

Προμήθειες κατέγραψαν και αυτά σημαντική μείωση κατά 21,2% έναντι του 2011 στα €262 

εκατομμύρια, λόγω κυρίως της κάμψης των εργασιών που συνδέονται με το δίκτυο και τις 

κεφαλαιαγορές. Οι προσπάθειες μείωσης των λειτουργικών δαπανών ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς 

για ακόμα μία χρονιά. Ειδικότερα, οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 6,2% στην Ελλάδα και κατά 

6,5% στο εξωτερικό το 2012, με το Συνολικό Κόστος για τον Όμιλο να είναι χαμηλότερο 

κατά 6,3% σε σχέση με το 2011 και κατά 23% έναντι του 2008. Οι Προβλέψεις Επισφαλών 

Απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €1.655 

εκατομμύρια, θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της Τράπεζας. Συνολικά τα Δάνεια σε 

Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στο 22,8% του χαρτοφυλακίου στο τέλος 

του 2012, από 15,7% το 2011, ενώ τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια ανήλθαν σε 18,3% του 

χαρτοφυλακίου και καλύπτονται κατά 53,5% από προβλέψεις. 

 

 



38 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       31.12.2012  31.12.2011 

Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες      2.065      3.286 

Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα     4.693      6.988  

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

  710       503 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα       1.888      1.818 

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες       43.171      48.094 

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων        9.469      11.383 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία         1.306      1.304 

Άυλα πάγια στοιχεία          406       465 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις       2.106      1.726 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού         1.839      1.255 

Σύνολο ενεργητικού         67.653               76.822 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες      29.047      32.52 

Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα     2.772      3.406 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα        2.677      3.013 

Υποχρεώσεις προς πελάτες         30.752      32.459 

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις     1.365                 2.671 

Λοιπές υποχρεώσεις          1.695      1.873 

Σύνολο υποχρεώσεων         68.308               75.947 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Μετοχικό κεφάλαιο - κοινές µετοχές        1.222                 1.226 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπά αποθεµατικά   

   (3.471)             (2.324) 

Μετοχικό κεφάλαιο - προνοµιούχες µετοχές        950                   950 

Προνοµιούχοι τίτλοι           367               745 

∆ικαιώµατα τρίτων           277       278 

Σύνολο           (655)       875 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων                  67.653       76.822 

 

 



39 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

         31.12.2012       31.12.2011 

Καθαρά έσοδα από τόκους            1.461       1.965 

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες       200       274  

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες         30        30  

Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες          32                    28 

Έσοδα από µερίσµατα            4        6 

Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών         51       (56)  

Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους         (22)       (20) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα            (1)                   (1) 

Λειτουργικά έσοδα             1.755       2.226 

Λειτουργικά έξοδα            (1.052)      (1.123) 

Λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και 

απαιτήσεις και έκτακτων ζηµιών από αποτιµήσεις         703       1.103  

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών  

     (1.655)       (1.328) 

Ζηµιές αποµείωσης και αποτίµησης από έκθεση σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου  

                                   (363)       (6.012)  

Λοιπές έκτακτες ζηµιές από αποτιµήσεις           (331)       (501) 

Ζηµιές αποµείωσης υπεραξίας            (42)       (236) 

Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συµµετοχές σε κοινοπραξίες        (0)        (1) 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου             (1.688)       (6.975)  

Φόρος εισοδήµατος              334        1.319 

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από συνεχιζόµενες δραστηριότητες        (1.354)       (5.656) 

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες        (86)        160 

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης            (1.440)       (5.496) 

Καθαρά κέρδη χρήσης που αναλογούν σε τρίτους           13         12 

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης που αναλογούν στους µετόχους        (1.453)       (5.508) 
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ΕΤΟΣ 2013 

 

 

Για το 2013 η Eurobank παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα : 

 

 

Το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €77,6δισ. στο τέλος του 2013. Οι χορηγήσεις προς 

πελάτες (προ προβλέψεων) ανήλθαν σε €53,5δισ., εκ των οποίων €45,0δισ. ήταν δάνεια στην 

Ελλάδα και €8,5δισ. δάνεια στο εξωτερικό. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν 

σε €27,2δισ. και αντιστοιχούσαν στο 51% του συνόλου των χορηγήσεων της Eurobank, ενώ 

τα δάνεια προς νοικοκυριά ανήλθαν σε €26,3δισ., με τα στεγαστικά δάνεια να αποτελούν το 

35% και τα καταναλωτικά το 14% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Οι καταθέσεις πελατών 

διαμορφώθηκαν σε €41,5δισ. στο τέλος του 2013 (€32,9δισ. στην Ελλάδα και €8,6δισ. στο 

εξωτερικό). Ως αποτέλεσμα της απομόχλευσης του ενεργητικού και της ενίσχυσης των 

καταθέσεων μετά και την ενσωμάτωση του ΤΤ και της Proton, ο λόγος των δανείων προς τις 

καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 109,8% στο τέλος του Δ΄τριμήνου 

2013, από 140,4% που ήταν ένα χρόνο πριν. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 

€4,5δισ. την 31 η Δεκεμβρίου 2013.Ο δείκτης βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) και ο 

δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνονται σε 11,3% και 12,2% αντίστοιχα 

στο τέλος του 2013. Ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους συνεχίστηκε με επιτυχία κατά 

τη διάρκεια του έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος 

εθελουσίας αποχώρησης 1.066 υπαλλήλων της Eurobank, που επιβάρυνε τα αποτελέσματα 

του Δ΄ τριμήνου κατά €86εκ., οδηγεί σε περαιτέρω εξοικονόμηση δαπανών καθώς παρέχει 

ετήσιο όφελος €61εκ.. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν στο 

29,4% του χαρτοφυλακίου. Παρά τη βελτίωση των κερδών προ προβλέψεων, το καθαρό 

αποτέλεσμα επηρεάστηκε δυσμενώς από έκτακτες ζημιές €563εκ. και διαμορφώθηκε σε - 

€913εκ. το Δ΄ τρίμηνο του έτους και -€1.154εκ. το 2013. 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝOY ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         31.12.2013   31.12.2012 

Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες                      1.986      2.065 

Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύµατα             2.567      4.693 
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσμάτων  

         375       710 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά µέσα              1.264       1.888 

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες               45.610       43.171 

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων              18.716       9.469 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία            770       690 

Επενδύσεις σε ακίνητα                728       616 

Άυλα πάγια στοιχεία                 266       406 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις             3.063           2.106 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού               2.241       1.839 

Σύνολο ενεργητικού                77.586       67.653  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες             16.907       29.047 

Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύµατα                      10.192       2.772 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα            1.558       2.677 

Υποχρεώσεις προς πελάτες              41.535       30.752 

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις          789       1.365 

Λοιπές υποχρεώσεις              2.082       1.695 

Σύνολο υποχρεώσεων              73.063       68.308 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό κεφάλαιο - κοινές µετοχές            1.641       1.222 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπά αποθεµατικά     1.574       (3.471) 

Μετοχικό κεφάλαιο - προνοµιούχες µετοχές           950       950 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας        4.165       (1.299) 

Προνοµιούχοι τίτλοι               77       367 

∆ικαιώµατα τρίτων               281       277 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων             4.523       (655) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων          77.586           67.653 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

31.12.2013       31.12.2012 

Καθαρά έσοδα από τόκους            1.294        1.461 

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες        203             200 

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες         36         30 

Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες          34         32 

Έσοδα από µερίσµατα            3         4 

Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών        (15)        51  

Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους          41         (22) 

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα           (9)         (1) 

Λειτουργικά έσοδα                        1.587        1.755  

Λειτουργικά έξοδα                             (1.071)        (1.052)  

Λειτουργικά κέρδη προ αποµειώσεων και έκτακτων ζηµιών       516        703 

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών 

               (1.920)        (1.655) 

Ζηµιές αποµείωσης και λοιπές ζηµιές από έκθεση σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου 

      65          (363) 

Ζηµιές αποµείωσης υπεραξίας            (142)         (42) 

Λοιπές ζηµιές αποµείωσης             (189)         (319) 

Έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπές έκτακτες ζηµιές         (254)         (12) 

Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες   

      (2)           (0) 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου             (1.926)        (1.688) 

Φόρος εισοδήµατος               458         334 

Έκτακτες προσαρµογές φόρου             329   –  

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από συνεχιζόµενες δραστηριότητες          (1.139)         (1.354)  

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες         (18)         (86)  

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης                     (1.157)         (1.440)  

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης που αναλογούν σε τρίτους          (3)          13  

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης που αναλογούν στους µετόχους         (1.154)         (1.453)  
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ΈΤΟΣ 2014 

 

 

Για το 2014 η Eurobank παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα : 

 

 

 Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 48,8% το 2014. 

 Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 σε 56,3%. 

 Αύξηση δανείων κατά €164εκ. το Δ΄ τρίμηνο για πρώτη φορά μετά από σημαντικό 

διάστημα. 

 Υποχώρηση καταθέσεων κατά €1,8δισ. και αύξηση χρηματοδότησης από το 

ευρωσύστημα σε €12,5δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου. Δείκτης δανείων προς καταθέσεις 

103,1% και κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 15,2%. 

Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €1,8δισ. συνολικά και διαμορφώθηκαν σε €40,9δισ. 

στο τέλος του 2014.Ο  λόγος δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 103,1%, από 99,8%. Τα 

συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν σε €17,3δισ. ή 33,4% του 

χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του 2014. Η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων 

της Eurobank που επιτεύχθηκε στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2014 αποτυπώθηκε και στα 

αποτελέσματα του Δ΄ τριμήνου, καθώς τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 

9,8% σε €211εκ., από €192εκ. το Γ΄ τρίμηνο. Αύξηση καταγράφηκε τόσο στην Ελλάδα 

(11,9%) όσο και στις διεθνείς δραστηριότητες (5,3%). Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και 

προμήθειες σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 11,4% το Δ΄ τρίμηνο σε €79εκ., κυρίως λόγω 

της επίτευξης υψηλότερων εσόδων από τις ασφαλιστικές εργασίες, τις προμήθειες 

χορηγήσεων, τα μισθώματα και τις εργασίες του δικτύου καταστημάτων. Η αύξηση των 

εσόδων αυτών προήλθε τόσο από τις εργασίες στην Ελλάδα (+15,0%) όσο και από εκείνες 

στο εξωτερικό (+4,8%). Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 10,1% σε συγκρίσιμη βάση 

έναντι του 2013, 11,1% στην Ελλάδα και 7,2% στο εξωτερικό. Στο τέλος του έτους οι 

συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €9,7δισ., καλύπτοντας το 18,8% των 

συνολικών χορηγήσεων και το 56,3% των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         31.12.2014   31.12.2013 

Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες                      1.948      1986 
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Απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύµατα             3.059      2.567 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσμάτων  

         360      375 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά µέσα              2.134       1.264 

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες               42.133       45.610 

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικών τίτλων              17.849       18.716 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία            702       770 

Επενδύσεις σε ακίνητα                876       728 

Άυλα πάγια στοιχεία                 150      266 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις             3.894           3.063 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού               2.143       2.241 

Στοιχεία ενεργητικού προς πώληση              270       - 

Σύνολο ενεργητικού                75.518       77.586  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες             12.610       16.907 

Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύµατα                      10.256       10.192 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα              2.475       1.558 

Υποχρεώσεις προς πελάτες               40.878       41.535 

Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις           811       789 

Λοιπές υποχρεώσεις               2.020       2.082 

Υποχρεώσεις που συνδέονται με στοιχεία ενεργητικού προς πώληση     164      -  

Σύνολο υποχρεώσεων              69.214      73.063 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό κεφάλαιο - κοινές µετοχές            4.412       1.641 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και λοιπά αποθεµατικά     197       1.574 

Μετοχικό κεφάλαιο - προνοµιούχες µετοχές           950       950 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας        5.559       4.165 

Προνοµιούχοι τίτλοι               77       77 

∆ικαιώµατα τρίτων               668       281 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων             6.304       4.523 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων          75.518           77.586 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

31.12.2014       31.12.2013 

Καθαρά έσοδα από τόκους            1.515        1.270 

Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες        200             199 

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες         36         36 

Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες          48         34 

Έσοδα από µερίσµατα            3         3 

Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών        (5)                   (15)  

Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους          85         41 

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσµατα           (7)         (9) 

Λειτουργικά έσοδα                        1.889        1.587  

Λειτουργικά έξοδα                             (1.055)        (1.071)  

Λειτουργικά κέρδη προ αποµειώσεων και έκτακτων αποτελεσμάτων         

               834        703 

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών 

               (2.264)        (1.900) 

Ζηµιές αποµείωσης άυλων στοιχείων ενεργητικού       (100)        (142) 

Λοιπές ζημιές απομείωσης                       (205)         (114) 

Έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπές έκτακτα αποτελέσματα       57                 (264) 

Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες   

      (0)           (2) 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου             (1.678)        (1.901) 

Φόρος εισοδήµατος               462         454 

Έκτακτες προσαρµογές φόρου             252          329  

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από συνεχιζόµενες δραστηριότητες          (964)         (1.118)  

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες         (232)         (39)  

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης                     (1.196)         (1.157)  

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης που αναλογούν σε τρίτους          23         (3)  

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης που αναλογούν στους µετόχους         (1.219)         (1.154) 
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4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

 

Οι αριθμοδείκτες ή χρηματοοικονομικοί δείκτες (αγγλικά: financial ratio ή accounting 

ratio) είναι το πηλίκο μεταξύ επιλεγμένων αριθμητικών τιμών που λαμβάνονται από τις 

οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. Καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της 

πραγματικής θέσεως ή της αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων οι 

οποίοι αφορούν μία οικονομική μονάδα και σε τελική ανάλυση της πραγματικής 

καταστάσεως ολόκληρης της οικονομικής μονάδας ή και γενικότερα του κλάδου στον οποίο 

ανήκει η μονάδα αυτή. Οι αναλυτές (εσωτερικοί ή εξωτερικοί) προκειμένου να αναλύσουν τις 

οικονομικές καταστάσεις χρησιμοποιούν ως μέσα τους χρηματοοικονομικούς δείκτες ή 

αριθμοδείκτες. Με την χρήση αυτών μπορούν να καθορίσουν τις ανάγκες χρηματοδότησης 

της επιχείρησης καθώς επίσης και τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης που έχει με τους 

εξωτερικούς της χρηματοδότες. Έτσι, μπορούμε να πληροφορηθούμε σε γενικές γραμμές για 

τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης 

σε σχέση µε την διάρθρωση των κεφαλαίων της και σε τελική ανάλυση την πραγματική 

κατάσταση ολόκληρης της οικονομικής μονάδας. 

 Σε αυτό το μέρος της εργασίας θα αναλύσουμε την χρηματοοικονομική κατάσταση 

των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας μας, για την περίοδο 2010 έως και 2014, με 

την βοήθεια των αριθμοδεικτών. 

 

 4.2 Κερδοφορία 

Όσον αφορά την κερδοφορία των τραπεζών, υπολογίζεται η αποδοτικότητα του 

ενεργητικού τους (ReturnOnAssets), το καθαρό περιθώριο κέρδους και ο δείκτης 

αποδοτικότητας κοινών ιδίων κεφαλαίων. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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4.2.1 Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού ( Return on Assets ) 

 

Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού ( Return on Assets ) : Ο Δείκτης 

Αποδοτικότητας Ενεργητικού μας παρουσιάζει πόσο κερδοφόρα είναι μια επιχείρηση σε 

σχέση με το σύνολο του ενεργητικού της. Ο αριθμοδείκτης μας δείχνει για το πόσο 

αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας επιχείρησης στην αξιοποίηση του ενεργητικού της, με 

σκοπό την δημιουργία κερδών. 

 

Δ.Α.Ε.=  
               

                                              
     

 

Πίνακας 4.2.1 Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

ETH 2010 2011 2012 2013 2014 

Alpha Bank 0,12 -6,03 -1,84 4,52 -0,44 

Τράπεζα 

Πειραιώς 

 

-0,03 

 

-12,35 

 

-0,83 

 

3,22 

 

-2.05 

 

Eurobank 0,08 -6,72 -2,02 -1,59 

 

-1,59 

Εθνική 

Τράπεζα -0,29 -13,05 -2,48 0,04 

 

-2,18 

 

 

4.2.1 Return on Assets(%) 
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Διαπιστώνουμε ότι το 2010 και οι τέσσερις τράπεζες παρουσιάζουν έναν δείκτη 

αποδοτικότητας ενεργητικού λίγο πάνω ή κάτω από το 0. Το 2011 και το 2012 και οι 

τέσσερις τράπεζες παρουσιάζουν αρνητικό δείκτη, με ζημιές, προφανώς από την συμμετοχή 

τους στο PSI. Το 2013 όλες ανακάμπτουν εκτός από την Eurobank, η οποία συνεχίζει να έχει 

αρνητικό δείκτη σταθερό και το 2013 και το 2014. Το 2014 επιστρέφουν και οι άλλες οι 

τράπεζες σε αρνητικό δείκτη. 

 

 

4.2.2 Δείκτης Αποδοτικότητας Κοινών Ιδίων Κεφαλαίων ( Return on Common Equity ) 

% 

O δείκτης ισούται με : 

Καθαρά Έσοδα - Προτεινόμενα Μερίσματα 

Μέσος όρος κοινών μετοχών της 

Πίνακας 4.2.2 Δείκτης Αποδοτικότητας Κοινών Ιδίων Κεφαλαίων 

ETH 2010 2011 2012 2013 2014 

Alpha Bank 1,7 -114,49 -100,35 64,59 -4,11 

Τράπεζα 

Πειραιώς 

 

-1,7 

 

-1.232,06 

 

- 

 

84,32 

 

-23,70 

 

Eurobank 

 

-0,5 

 

-172,96 

 

- 

 

-80,53 

 

-25,07 

Εθνική 

Τράπεζα 

 

3,7 

 

-846,34 

 

- 

 

0,00 

 

-101,75 

 

 

Διαπιστώνουμε ότι και οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες το 2011 εμφανίζουν πολύ μεγάλο 

αρνητικό δείκτη, με κορυφαία την Τράπεζα Πειραιώς, επηρεασμένες προφανώς από την 

απομείωση των ελληνικών ομολόγων. Το 2014 ο δείκτης είναι βελτιωμένος αλλά παραμένει 

αρνητικός και για τις τέσσερις τράπεζες. 
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4.3 Κεφαλαιακή επάρκεια 

Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια των εν λόγω τραπεζών, υπολογίζεται ο δείκτης 

επάρκειας κεφαλαίων Tier 1, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης κοινού 

μετοχικού κεφαλαίου προς ενεργητικό και ο δείκτης ενεργητικό προς ίδια κεφάλαια. 

 

4.3.1 Δείκτης Tier 1 (%) 

 

Πίνακας 4.3.1 Δείκτης Tier 1 (%) 

ΕΤΗ 2010 2011 2012 2013 2014 

Eurobank 10,60 11,50 13,30 12,00 11,2 

Alpha Bank 11,80 7,30 8,90 16,30 12,2 

Τράπεζα 

Πειραιώς 
8,40 -6,00 9,30 13,90 11,8 

Εθνική 

Τράπεζα 
13,10 7,20 7,80 10,30 

 

11,7 

 

 

4.3.1 Tier 1 (%) 

 

 

Η χρήση του 2011 ήταν η χειρότερη χρονιά των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων ελέω της 

συμμετοχής τους στο κούρεμα των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ανακάμπτοντας 
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βέβαια στην συνέχεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Τράπεζα Πειραιώς. Βλέπουμε  

ότι η Eurobank παρουσιάζει έναν πάρα πολύ ικανοποιητικό δείκτη ακόμα και την χρονιά του 

2011 όπου έχει και τον μεγαλύτερο από όλες τις τράπεζες. 

 

 

4.3.2 Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ( % ) 

 

Δ.Κ.Ε. =
                                

                                                                          
 

 

Πίνακας 4.3.2 Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ( % ) 

ΕΤΗ 2010 2011 2012 2013 2014 

Alpha Bank 13,5 5,5 13,7 16,3 14,7 

Τράπεζα 

Πειραιώς 9,3 -5 12,2 14,1 12,5 

Εθνική 

Τράπεζα 13,7 -2,6 9,2 9,5 13,7 

Eurobank - 

Ergasias 11,7 12 11,6 12,2 15,7 

 

4.3.2 Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ( % )
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Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας το 2010 κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Το 2011 όμως παρουσιάζει σημαντική πτώση με εξαίρεση την Eurobank και οριακά την 

Alpha Bank. Οι άλλες δύο τράπεζες που παρουσίασαν αρνητικό δείκτη χρειαζόντουσαν 

άμεσα ανακεφαλαιοποίηση. Βέβαια οι αρνητικοί αυτοί δείκτες είναι συνέπεια της 

συμμετοχής στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI). Από το 2012 και μετά οι δείκτες 

και των τεσσάρων τραπεζών είναι πάνω από τα ελάχιστα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική τράπεζα. Το 2014 τον μεγαλύτερο δείκτη παρουσιάζει η Eurobank. 

 

 

4.3.3 Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο / Ενεργητικό (%) 

 

Πίνακας 4.3.3 Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο / Ενεργητικό (%) 

ΕΤΗ 2010 2011 2012 2013 2014 

Alpha Bank 7,23 1,72 -0,60 10,00 5,25 

Τράπεζα 

Πειραιώς 
4,80 -5,72 -4,55 8,34 8,21 

Εθνική 

Τράπεζα 
8,34 -1,58 -3,30 5,27 2,09 

Eurobank -  5,53 -0,46 -2,78 4,24 6,53 

 

4.3.3 Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο / Ενεργητικό (%)
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Ο βαθμός κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων από το κοινό μετοχικό κεφάλαιο 

στην Alpha Bank είναι υψηλότερος μεταξύ των υπολοίπων τραπεζών. Η Εθνική Τράπεζα αν 

και το 2010 βρισκότανε σε καλύτερη θέση, επηρεάστηκε σημαντικά από το PSI. Η Eurobank 

μετά το 2011 και το 2012 που παρουσίασε αρνητικές τιμές, επανήλθε το 2014 στα επίπεδα 

του 2010. 

 

 

4.3.4. Ενεργητικό / Ίδια Κεφάλαια (%) 

 

Πίνακας 4.3.4 Ενεργητικό / Ίδια Κεφάλαια (%) 

ΕΤΗ 2010 2011 2012 2013 2014 

Alpha Bank 11,55 30,08 97,10 8,84 9,53 

Τράπεζα 

Πειραιώς 
17,58 -25,44 -30,29 10,77 12,16 

Εθνική 

Τράπεζα 
11,07 -422,38 -51,32 14,09 12 

Eurobank 14,31 87,80 -103,29 17,15 12,8 

 

 

4.3.4 Ενεργητικό / Ίδια Κεφάλαια (%) 

 

 

-500 

-400 

-300 

-200 

-100 

0 

100 

2010 2011 2012 2013 2014 
Alpha Bank 

Τράπεζα Πειραιώς 

Εθνική Τράπεζα 

Eurobank 



53 
 

Ο εν λόγω δείκτης την διετία 2011 - 2012 είναι σαφώς επηρεασμένος από το «κούρεμα» των 

ελληνικών ομολόγων, οδηγώντας την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα σε 

αρνητική καθαρή θέση, όπως επίσης αρνητικός είναι ο δείκτης και στην Eurobank. Την διετία 

2013 – 2014 και οι τέσσερις τράπεζες επιστρέφουν περίπου στα δεδομένα του 2010.  

 

4.4 Πιστωτική ποιότητα 

 

Για την πιστωτική ποιότητα των τεσσάρων τραπεζών θα υπολογίσουμε τον δείκτη 

προβλέψεων απομείωσης δανείων προς δάνεια και NPAπρος ενεργητικό.  

 

4.4.1 Προβλέψεις Απομείωσης Δανείων / Δάνεια (%) 

 

Πίνακας 4.4.1 Προβλέψεις Απομείωσης Δανείων / Δάνεια (%) 

ΕΤΗ 2010 2011 2012 2013 2014 

Alpha Bank 1,71 2,26 3,51 3,70 3 

Τράπεζα 

Πειραιώς 
1,42 9,74 4,81 4,06 2,9 

Εθνική 

Τράπεζα 
1,84 4,31 3,81 1,79 1,9 

Eurobank 2,34 2,41 3,33 3,79 2,06 
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4.4.1 Προβλέψεις Απομείωσης Δανείων / Δάνεια (%)

 

 

Σχετικά με τις διενεργηθείσες προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, 

διαπιστώνουμε ότι η Eurobank και η Alpha Bank έχουν μια συνεχή ανοδική τάση μέχρι το 

2013. Έπειτα για το 2014 διορθώνουν λίγο τον δείκτη τους. Η Εθνική και η Τράπεζα 

Πειραιώς το 2011 εμφάνισαν έναν αρκετά μεγάλο δείκτη, στην συνέχεια τον μείωσαν όμως 

παρέμενε υψηλός, ώσπου το 2014 ο δείκτης θα λέγαμε ότι συμβαδίζει με τις υπόλοιπες 

τράπεζες. 

 

 

4.4.2  NPA / Ενεργητικό (%) 

 

Πίνακας 4.4.2 NPA / Ενεργητικό (%) 

ΕΤΗ 2010 2011 2012 2013 2014 

Alpha Bank 8,05 10,88 20,05 27,82 33 

Τράπεζα 

Πειραιώς 4,57 12,82 15,41 25,38 38 

Εθνική 

Τράπεζα 5,92 19,49 23,18 19,62 31,9 

Eurobank 5,20 8,10 16,24 21,19 33 
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4.4.2 NPA / Ενεργητικό (%) 

 

 

Σχετικά με τα «κόκκινα» περιουσιακά στοιχεία (Non Performing Assets), πρακτικά τα 

«κόκκινα δάνεια», τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καταγράφουν μία αύξησή τους 

ως προς το σύνολο της περιουσίας τους. Διαπιστώνουμε ότι όσο η οικονομική κρίση 

παραμένει στην χώρα μας, τόσο αυξάνεται ο δείκτης για τις τράπεζες. Τα μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις ελληνικές τράπεζες.  

 Στην περίπτωση της Eurobank επίσης αναφέρουμε ότι ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενα 

Δάνεια προς Συνολικά είναι το 2014 περίπου στο 30%. Ο Δείκτης Κάλυψης Δανείων σε 

Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών είναι περίπου στο 55%. 

 

 

4.5.Ρευστότητα 

 

 Όσο αφορά την ρευστότητα των τραπεζών υπολογίζεται ο δείκτης δάνεια προς 

καταθέσεις, δάνεια προς ενεργητικό και καταθέσεις προς ενεργητικό. 
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4.5.1 Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις (%) 

 

Πίνακας 4.5.1 Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις (%) 

ΕΤΗ 2010 2011 2012 2013 2014 

Alpha Bank 136,40 175,83 160,71 139,70 116 

Τράπεζα 

Πειραιώς 142,15 171,52 131,05 125,45 101 

Εθνική 

Τράπεζα 118,84 132,09 130,99 121,08 112 

Eurobank 131,87 158,63 155,57 128,80 103,1 

 

 

 

4.5.1 Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις (%) 

 

 

Βλέπουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες χορηγούν περισσότερα χρήματα από αυτά που 

συγκεντρώνουν από καταθέσεις. Στην συνέχεια όμως διαπιστώνουμε ότι κυρίως στα έτη 2013 

– 2014 , έχουν περιορίσει τον δανεισμό τους στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, ως 

αποτέλεσμα της συντηρητικής πολιτικής που ασκούνε πλέον στην χορήγηση δανείων. Πλέον 

ο δανεισμός από τις τράπεζες είναι σίγουρα μια δύσκολη υπόθεση για επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά. 
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4.5.2 Δάνεια / Ενεργητικό (%) 

 

Πίνακας 4.5.2 Δάνεια / Ενεργητικό (%) 

ΕΤΗ 2010 2011 2012 2013 2014 

Alpha Bank 75,34 84,11 77,57 79,56 68 

Τράπεζα 

Πειραιώς 72,24 75,09 68,81 73,99 81,92 

Εθνική 

Τράπεζα 66,94 73,56 73,38 68,60 60 

Eurobank 67,21 67,03 70,72 68,95 52 

 

 

 

 

4.5.2 Δάνεια / Ενεργητικό (%) 

 

 

Οι ελληνικές τράπεζες μέχρι το 2013,με επικεφαλή την Alpha Bank, το μεγαλύτερο τμήμα 

του ενεργητικού τους αποτελείται από χορηγήσεις. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί εν μέρει το 

μεγάλο ύψος των προβλέψεων από πλευράς ελληνικών τραπεζών. Το 2014 βλέπουμε ότι η 

Τράπεζα Πειραιώς αυξάνει τον δείκτη, ενώ οι υπόλοιπες τράπεζες  μειώνουν αρκετά τις 

χορηγήσεις από το ενεργητικό τους. Την πολιτική αυτή ακολουθεί και η Eurobank, όπου 

παρουσιάζει τον μικρότερο δείκτη από όλες τις ελληνικές τράπεζες για το έτος 2014. 
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4.5.3 Καταθέσεις / Ενεργητικό ( % ) 

Πίνακας 4.5.3 Καταθέσεις / Ενεργητικό ( % ) 

ΕΤΗ 2010 2011 2012 2013 2014 

Alpha Bank 55,24 47,83 48,26 56,95 59,5 

Τράπεζα 

Πειραιώς 50,82 43,78 52,50 58,98 61,5 

Εθνική 

Τράπεζα 56,33 55,69 56,02 56,66 58 

Eurobank 50,96 42,25 45,46 53,53 54,1 

 

4.5.3. Καταθέσεις / Ενεργητικό ( % ) 

 

 

Οι καταθέσεις χρηματοδοτούν το μεγαλύτερο τμήμα των περιουσιακών στοιχείων των 

ελληνικών ιδρυμάτων, παρά την πτώση που καταγράφηκε το 2011. Πρέπει δε να σημειωθεί 

ότι η Εθνική Τράπεζα παρουσιάζει την μεγαλύτερη σταθερότητα. Βλέπουμε όμως ότι και οι 

άλλες οι τράπεζες έχουν αυξήσει σταδιακά ως ποσοστό τις καταθέσεις τους, που αποτελούν 

μέρος του συνόλου του ενεργητικού τους. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Αναπόφευκτα οι ελληνικές τράπεζες επηρεάστηκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, 

ωστόσο ο σημαντικότερος παράγοντας επηρεασμού της χρηματοοικονομικής τους 

κατάστασης αποτέλεσε το κούρεμα των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Μέχρι το 2011, 

τα τραπεζικά ιδρύματα είχαν σημαντικές απώλειες, ωστόσο από το 2012 και μετά 

προσπαθούν να ισχυροποιήσουν την θέση τους, τόσο μέσα από τις αυξήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου, όσο και από διάφορες ενέργειες τις οποίες πραγματοποιούν.  

 Επίσης, συνέπεια της παγκόσμιας αυτής κρίσης αποτέλεσε και η διάρθρωση του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Στην χώρα μας ουσιαστικά παρέμειναν τέσσερις μεγάλες 

τράπεζες, οι οποίες αποτελούν και τον πυρήνα του οικονομικού μας συστήματος. 

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις, 

που αποτελούν την βάση για την διαμόρφωση του τραπεζικού περιβάλλοντος στη χώρα μας 

για τα επόμενα χρόνια. Η κορυφαία εξέλιξη για τον Όμιλο Eurobank αποτέλεσε ασφαλώς η 

επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,9 δις.€ καθώς σηματοδότησε την επιστροφή 

της στον ιδιωτικό τομέα. Η συνεχής όμως ύφεση στην πραγματική οικονομία, επηρέασε 

δυσμενώς και τα αποτελέσματα της τράπεζας τα τελευταία έτη, φθάνοντας το 2014 όπου 

παρά τις αντίξοες συνθήκες, καταγράφει θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα, με υψηλές 

επιδόσεις σε καίριους τομείς, όπου δείχνει την ικανότητα της τράπεζας να παράγει έσοδα 

ακόμη και μέσα σε αρνητικό περιβάλλον. 

 Όπως για όλες τις τράπεζες, έτσι και για την Eurobank, η κορυφαία πρόκληση που 

έχει άμεσα είναι το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία 

δίνεται στην ρευστότητα. Η εισροή καταθέσεων, όπως και οι ρυθμίσεις δανείων πριν, 

αποτελούν τον νούμερο ένα στόχο για την τράπεζα.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ALPHA BANK – ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΟ 2010 - 2014 

 

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

 

ΈΤΟΣ 2010 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  

    31.12.2010  31.12.2009  

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα    2.993.275  2.977.561 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων    1.476.856  992.325 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα – απαιτήσεις    143.967  171.467  

Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου       673.984  1.393.237  

Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών 

λογαριασμών         16.426  162.817  

Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών       955.401  –  

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις)  37.638.075 37.688.258 

Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

 -Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση      2.051.103 2.338.460  

-Διακρατούμενα έως τη λήξη χρεόγραφα      5.056.820  3.363.535 

Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους      2.512.337 1.183.006 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες      211.796  184.023 
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 Άυλα στοιχεία ενεργητικού       384.308  339.160 

 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία   967.023  987.271 

 Επενδύσεις σε ακίνητα      927.129  819.894  

Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού   23.242  101.771 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     416.837  282.652  

Ακίνητα ως στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού    199.504  206.015  

Λοιπές απαιτήσεις        1.032.212  1.088.338  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     57.680.295  54.279.791 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα     19.930.269  14.432.854 

Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών  

         308.864  – 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα – υποχρεώσεις  201.140  162.023 

Υποχρεώσεις προς πελάτες       29.474.998  30.063.606 

Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία     2.659.618  4.206.276 

Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια      510.442  511.278 

Υποχρεώσεις για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση    209.490 202.461 

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη      19.817  18.089  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις     95.222  71.030 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     160.865  140.058  

Λοιπές υποχρεώσεις        835.838  857.882  

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      54.406.564  50.665.556 

 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Μετοχικό Κεφάλαιο       470.882  1.974.020 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο    2.430.877  927.739 

Μείον: Ίδιες μετοχές        (8.790)   (123)  

Λοιπά αποθεματικά       (432.845) (218.195) 

Κέρδη εις νέον        672.687 782.618 

Ίδια Κεφάλαια αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής   3.132.811 3.466.060 

Δικαιώματα μειοψηφίας      140.920  148.176 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     3.273.732  3.614.235 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 57.680.295 54.279.791 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Χρήση που έληξε την 

   31.12.2010  31.12.2009 

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα      2.662.132  2.789.159 

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα      (1.455.233)  (1.684.275) 

 ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ     1.206.898 1.104.884 

Έσοδα προμηθειών 245.236 256.157 Έξοδα προμηθειών   (46.284)  (50.116)  

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     198.953  206.041 

Έσοδα από μερίσματα       7.534   13.303 

Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου    21.136  174.863 

Αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσματικών λογαριασμών      (8.045)   (916) 

Κέρδη/ (Ζημίες) από χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου  (12.964)  3.529 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως       85.543  160.921 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ     1.499.056  1.662.625 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού      (410.966) (426.170)  

Έξοδα διοίκησης        (376.917)  (377.190)  

Αποσβέσεις         (94.914)  (92.805) 

Κέρδη/ (Ζημίες) από πώληση παγίων     (1.160)   2.686  

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (883.957) (893.479) 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ   615.099  769.146  

Απομείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων     (596.882) (488.099) 

Λοιπές προβλέψεις        (3.819)   (3.053) 

Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες     (3.649)  8.621 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ       10.749  286.615  

Φόρος εισοδήματος       (7.311)   (46.792)  

Έκτακτη εισφορά φόρου       (24.630)  (34.194) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ       (31.940) (80.986) 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ    (21.191)  205.629  

Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής  (20.474) 201.749 

Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στα δικαιώματα μειοψηφίας   (717)   3.880 
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Κέρδη/ (Ζημίες) ανά μετοχή αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής (σε ευρώ): 

 - Βασικά         (0,1475)  0,5551  

- Μειωμένα         (0,1475)  0,5551 

Κέρδη μετά φόρων αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής χωρίς την έκτακτη εισφορά 

φόρου             

         3.815   235.495 

 

 

Αποτελέσματα Έτους 2010 

 

 Κέρδη προ προβλέψεων χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αυξημένα κατά 

2% στα €611 εκατ (€600 εκατ το ’09). Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 2010 €0,1 

εκατ από €177 εκατ το 2009. 

 Καθαρά έντοκα έσοδα €1.207 εκατ με άνοδο 9% (€1.105 εκατ το ’09). 

 Συστηματική βελτίωση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού σε Ελλάδα και 

εξωτερικό, η οποία υπερκάλυψε το υψηλό κόστος καταθέσεων. Η καλύτερη ιστορικά 

επίδοση σε καθαρά έντοκα έσοδα για τον Όμιλο. 

 Μειωμένο λειτουργικό κόστος σε ετήσια βάση κατά 1% στα €884 εκατ (€893 εκατ το 

’09). Μείωση 4% του κόστους λειτουργίας στην Ελλάδα για 2ο συνεχόμενο έτος το 

2010. 

 Προβλέψεις €601 εκατ (+22% από €491 εκατ το ’09), ως αποτέλεσμα του δυσμενούς 

οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα (ΑΕΠ 2010 -4,5%), αλλά και στη ΝΑ 

Ευρώπη. 

 Κέρδη προ φόρων €11 εκατ το 2010 και μετά από φόρους €4 εκατ. Με την 

επιβάρυνση της έκτακτης εισφοράς ύψους €24,3 εκατ, το καθαρό αποτέλεσμα που 

αναλογεί στους μετόχους διαμορφώνεται σε -€20 εκατ. 

 Σύνολο ενεργητικού €57,7 δισ, αυξημένο κατά 6% σε ετήσια βάση. 

 Δάνεια μετά από προβλέψεις €37,6 δισ, σταθερά σε ετήσια βάση. 

 Καταθέσεις €30,0 δισ (-2% σε ετήσια βάση). Η τάση υποχώρησης των εγχώριων 

καταθέσεων επιβραδύνθηκε σταδιακά μετά το 2ο 3μηνο ’10. 

 Δείκτης δανείων προς καταθέσεις, εξαιρουμένων δανείων που 

αυτοχρηματοδοτούνται, στο 107%, αμετάβλητος σε ετήσια βάση. 
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 Σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Τράπεζας Πειραιώς 

κατά €807 εκατ τον Ιανουάριο του 2011, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται 

στα €4,0 δισ. Αντίστοιχα, τα εποπτικά ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται στα €4,3 δισ, 

με τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας για την ΑΜΚ στο 11,2% για το συνολικό 

δείκτη, στο 10,4% για τον Tier I και 9,1% για τον Equity Tier I. 

 

 

 

ΈΤΟΣ 2011 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

          31.12.2011  31.12.2010 

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα    2.552.717  2.993.275 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων    316.136  1.476.856 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - απαιτήσεις    379.238 143.967 

Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου     22 464.313  673.984 

Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες 

μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών     9.922   16.426 

Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών      57.395  955.401 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες και χρεωστικούς τίτλους (μετά από προβλέψεις) 

         35.633.795  40.150.412 

Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

- Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση     2.745.065  2.051.103 

- Διακρατούμενα έως τη λήξη χρεόγραφα     1.249.849  5.056.820 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες      214.642 211.796 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού      325.454 384.308 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία    896.756  967.023 

Επενδύσεις σε ακίνητα        877.511  927.129 

Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού    14.021  23.242 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     1.177.992  297.882 
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Ακίνητα ως στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού    264.891 199.504 

Λοιπές απαιτήσεις         1.015.395  1.032.212 

Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες    1.157.214  - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      49.352.308  57.561.340 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα     25.413.598  19.930.269 

Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών  

         18.475   308.864 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - υποχρεώσεις   389.728  201.140 

Υποχρεώσεις προς πελάτες        21.795.677  29.474.998 

Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία      1.268.045  2.659.618 

Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια      498.968  510.442 

Υποχρεώσεις για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση    172.856  209.490 

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη      18.302   19.817 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις     13.742  95.222 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις      46.640  41.910 

Λοιπές υποχρεώσεις         648.774  835.838 

Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες     1.007.341  - 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      51.292.146  54.287.608 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό Κεφάλαιο       1.092.998 470.882 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο     2.953.356  2.430.877 

Μείον: Ίδιες μετοχές         (192)  (8.790) 

Λοιπά αποθεματικά         (131.058)  (432.845) 

(14.529)  - 

Αποτελέσματα εις νέον       (5.975.642)  672.687 

Ίδια Κεφάλαια αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής  (2.075.067) 3.132.811 

Δικαιώματα μειοψηφίας       135.228  140.920 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     (1.939.838)  3.273.732 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  49.352.308  57.561.340 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

Χρήση που έληξε την 

31.12.2011 31.12.2010 

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα       2.860.865  2.564.951 

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα      (1.687.630)  (1.377.034) 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ     1.173.235  1.187.917 

Έσοδα προμηθειών       224.346  232.967 

Έξοδα προμηθειών        (34.039)  (44.686) 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    190.307  188.281 

Έσοδα από μερίσματα        3.416   5.855 

Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου      (103.043)  19.577 

Αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα 

σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών   (6.419)   (8.045) 

Αποτελέσματα από χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου   (582)  (2.051) 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως       (44.269)  85.033 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ      1.212.645  1.476.567 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού       (372.183)  (389.861) 

Έξοδα διοίκησης         (334.547) (363.093) 

Αποσβέσεις         (88.583)  (83.239) 

Κέρδη/ (Ζημίες) από πώληση παγίων     (730)   (1.168) 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (796.043)  (837.360) 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ    416.602  639.207 

Aπομείωση αξίας δανείων, απαιτήσεων από χρεωστικούς 

τίτλους και λοιπών απαιτήσεων     (3.811.395) (568.492) 

Απομείωση αξίας επενδυτικού χαρτοφυλακίου   (3.964.370) (10.373) 

Λοιπές προβλέψεις και απομειώσεις      (86.769)  (6.508) 

Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες     (31.341)  (3.707) 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ     (7.477.273)  50.127 
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Φόρος εισοδήματος        896.410  (5.092) 

Έκτακτη εισφορά φόρου       -   (24.630) 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  (6.580.863) 20.406 

ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρο εισοδήματος από διακοπτόμενες δραστηριότητες   

         (37.256)  (41.597) 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  (6.618.119)  (21.191) 

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής   (6.576.880)  20.112 

Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στα δικαιώματα μειοψηφίας  (3.983)  294 

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες 

Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής    (36.499) (40.585) 

Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στα δικαιώματα μειοψηφίας   (757)   (1.011) 

Κέρδη/ (Ζημίες) ανά μετοχή αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής (σε ευρώ): 

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

 - Βασικά και Προσαρμοσμένα      (6,0788)  0,0317 

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες 

 - Βασικά και Προσαρμοσμένα       (0,0337)  (0,0640) 

 

 

Αποτελέσματα Έτους 2011 

 

Σε σχέση με τη χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου Πειραιώς, σημειώνεται ότι το 

ενεργητικό του στο τέλος Δεκεμβρίου 2011 διαμορφώθηκε σε €49,4 δις., μειωμένο κατά 14% 

σε ετήσια βάση. Τα δάνεια του Ομίλου προ προβλέψεων στο τέλος Δεκεμβρίου 2011 

διαμορφώθηκαν σε €37,1 δισ: €29,7 δισ στην Ελλάδα και €7,3 δισ στο εξωτερικό (-3% και -

4% ετησίως αντίστοιχα). Από την πλευρά του παθητικού, το σύνολο των καταθέσεων και 

ομολόγων λιανικής του Ομίλου μειώθηκε κατά 23% στα €22,0 δισ. Οι καταθέσεις στην 

Ελλάδα σημείωσαν ετήσια μείωση 26%, με την υποχώρηση αυτή να συνδέεται με τη 

συνολική μείωση των καταθέσεων της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, ενώ σημαντικό ρόλο 

στην εξέλιξη των καταθέσεων της Τράπεζας διαδραμάτισαν οι καταθέσεις του Ελληνικού 

Δημοσίου, οι οποίες μηδενίστηκαν στο τέλος του 2011 από €1,65 δισ το Δεκέμβριο 2010. Οι 

καταθέσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου μειώθηκαν κατά 8% στη διάρκεια 
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του 2011. Η ρευστότητα της Τράπεζας Πειραιώς, όπως και όλων των μεγάλων ελληνικών 

τραπεζών, ενισχύθηκε το 2011 από τη χρήση του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης 

ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας βάσει του Ν.3723/2008. Αναφορικά με την ποιότητα 

του δανειακού χαρτοφυλακίου, τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών του Ομίλου 

Πειραιώς διαμορφώθηκαν στο 13,5% των συνολικών χορηγήσεων στο τέλος του 2011. Η 

επιδείνωση του δείκτη από το 7,5% το 2010 προήλθε πρωτίστως από την Ελλάδα, λόγω 

εμβάθυνσης της ύφεσης και εκτεταμένης χειροτέρευσης του οικονομικού κλίματος και 

δευτερευόντως από τις διεθνείς δραστηριότητες. Ειδικά για την Ελλάδα υπενθυμίζεται ότι ο 

αντίστοιχος δείκτης για το σύνολο της αγοράς προσέγγισε το 16% (εκτίμηση, στοιχεία ΤτΕ) 

από 10% το 2010. Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν τα έσοδα από οργανικές πηγές (καθαρά 

έντοκα έσοδα και προμήθειες) στα €1.364 εκατ το 2011 από €1.376 εκατ το 2010 (-1%). Το 

κόστος λειτουργίας του Ομίλου το 2011 μειώθηκε σημαντικά κατά 5% σε σχέση με το 2010. 

Ο Όμιλος Πειραιώς, συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων PSI. Ο συνολικός δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε σε αρνητικό επίπεδο, κυρίως λόγω της 

ζημίας από τη συμμετοχή στο PSI.  

 

 

ΕΤΟΣ 2012 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         31.12.2012 31.12.2011 

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα     3.307.503  2.552.717 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων    380.384  316.136 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - απαιτήσεις    441.317  379.238 

Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου     362.868  464.313 

Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες 

μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών     833   9.922 

Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών     35.924  57.395 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις)   44.612.686  34.005.619 

Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους      8.015.997 1.628.176 

Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

- Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση      4.836.475  2.745.065 



71 
 

- Διακρατούμενα έως τη λήξη χρεόγραφα      74.006  1.249.849 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες      301.696  214.642 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού        409.755  325.454 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία     1.324.491 896.756 

Επενδύσεις σε ακίνητα        1.078.513 877.511 

Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού   15.537   14.021 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     1.895.124  1.177.992 

Ακίνητα ως στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού    332.057  264.891 

Λοιπές απαιτήσεις         2.596.810  1.015.395 

Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες    377.184  1.157.214 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      70.406.161  49.352.308 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα     32.561.322  25.413.598 

Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών  

         21.953  8.475 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - υποχρεώσεις    423.519  389.728 

Υποχρεώσεις προς πελάτες        36.971.208  21.795.677 

Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία      533.702  1.268.045 

Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια     324.141  498.968 

Υποχρεώσεις για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση    172.065 172.856 

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη       22.136  18.302 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις    12.996  13.742 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     37.100  46.640 

Λοιπές υποχρεώσεις         1.035.700 648.774 

Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες     605.824  1.007.341 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      72.721.666  51.292.146 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό Κεφάλαιο         1.092.998  1.092.998 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο     2.953.356 2.953.356 

Μείον: Ίδιες μετοχές         (36)   (192) 

Λοιπά αποθεματικά         (4.655)  (131.058) 

 Ποσά που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια και συνδέονται με 

στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες   9.301   (14.529) 

Αποτελέσματα εις νέον       (6.494.933)  (5.975.642) 
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Ίδια Κεφάλαια αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής   (2.443.969)  (2.075.067) 

Δικαιώματα μειοψηφίας       128.464 135.228 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ      (2.315.505)  (1.939.838) 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  70.406.161  49.352. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

   Χρήση που έληξε την 

31.12.2012  31.12.2011 

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα      2.905.242  2.913.131 

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα      (1.877.722)  (1.740.515) 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ     1.027.520  1.172.615 

Έσοδα προμηθειών        249.015  232.996 

Έξοδα προμηθειών         (31.426) (35.218) 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    217.589  197.778 

Έσοδα από μερίσματα        7.295   4.752 

Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου      189.133  (101.745) 

Αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα 

σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών    3.388  (6.419) 

Αποτελέσματα από χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου  442.970 (556) 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως       329.446 (44.207) 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ      2.217.339 1.222.220 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού       (423.966)  (389.584) 

Έξοδα διοίκησης         (379.273)  (336.596) 

Αποσβέσεις         (105.388) (96.720) 

Κέρδη/ (Ζημίες) από πώληση παγίων     (850)   (515) 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (909.477) (823.416) 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 1.307.862  398.805 

Aπομείωση αξίας δανείων, απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους και 

λοιπών απαιτήσεων        (2.057.154) (3.828.073) 

Απομείωση αξίας επενδυτικού χαρτοφυλακίου    (391.113) (3.964.724) 

Λοιπές προβλέψεις και απομειώσεις     (59.628) (90.850) 

Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες    14.666  (31.308) 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ     (1.185.367)  (7.516.151) 

Φόρος εισοδήματος         663.104  894.125 
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ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  (522.264)  (6.622.026) 

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρο εισοδήματος από διακοπτόμενες δραστηριότητες   

         13.022  3.907 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  (509.242)  (6.618.119) 

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής   (513.279)  (6.617.196) 

Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στα δικαιώματα μειοψηφίας   (8.985)  (4.830) 

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες 

Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής    12.976  3.817 

Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στα δικαιώματα μειοψηφίας   46   90 

Κέρδη/ (Ζημίες) ανά μετοχή αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής (σε ευρώ): 

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

 - Βασικά και Προσαρμοσμένα       (0,4491)  (6,1160) 

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες 

- Βασικά και Προσαρμοσμένα       0,0114  0,0035 

 

 

Εξέλιξη Μεγεθών και Αποτελεσμάτων Ομίλου Πειραιώς  2012 

 

Στα  στοιχεία  ισολογισμού  της 31.12.12  του  Ομίλου  Πειραιώς  έχουν  ενσωματωθεί  τα    

στοιχεία  ενεργητικού  και  παθητικού  της  «υγιούς»  ΑΤΕbank,  καθώς  και  η  Γενική         

Τράπεζα.  Στα  στοιχεία  αποτελεσμάτων  αντίστοιχα  περιλαμβάνεται  η  «υγιής»ATEbank   

με συνεισφορά από 27.07.12 έως 31.12.12 και η Γενική Τράπεζα από 14.12.12 έως 31.12.12. 

Το σύνολο των καταθέσεων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €37,0 δισ στις 31.12.12.  

Στο τέλος του έτους  οι  καταθέσεις  του  Ομίλου  στην  Ελλάδα  ανήλθαν  σε  €32,4  δισ,      

αντιπροσωπεύοντας  το  19%  της  εγχώριας  αγοράς  καταθέσεων. 

Οι  καταθέσεις των  διεθνών  δραστηριοτήτων  του  Ομίλου  διαμορφώθηκαν  στα  €4,6  δισ,  

ενσωματώνοντας  σε  συνέχεια  της  απορρόφησης  της  ΑΤΕbank  τη  θυγατρική ATEbank 

Romania και τις εργασίες του καταστήματος στη Φρανκφούρτη.  

Τα δάνεια προ προβλέψεων του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 διαμορφώθηκαν σε €50,

6 δισ. Το  σύνολο των δανείων  στην  Ελλάδα  διαμορφώθηκε  στα  €43,2  δισ,  εκ  των  οποί

ων  ποσό  €2,1  δισ  αφορούσε  την  εκταμίευση  εποχιακού  δανείου  προς  τον  ΟΠΕΚΕΠΕ  
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για  καταβολή  κοινοτικών  ενισχύσεων  προς  περίπου  700  χιλιάδες  αγρότες  (ποσό  που  σ

ήμερα  έχει  αποπληρωθεί).  Τα  δάνεια  από τις διεθνείς δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα

 €7,3 δισ στο τέλος του έτους. Το υπόλοιπο των δανείων μετά  από  προβλέψεις  διαμορφώθη

κε  στα  €44,6  δισ,  με  το  δείκτη  δανείων  προς  καταθέσεις  του  Ομίλου  Πειραιώς να βελτ

ιώνεται σημαντικά στο 121% από 156% το 2011, ενώ εξαιρώντας το εποχιακό δάνειο του ΟΠ

ΕΚΕΠΕ ο δείκτης διαμορφώνεται στο 116%. 

Τα  προ φόρων  αποτελέσματα  διαμορφώθηκαν  σε  ζημία  €1,2  δισ,  ενώ  τα  μετά  από  φό

ρους αποτελέσματα του Ομίλου για το 12μηνο 2012 που αναλογούν στους μετόχους από τις  

συνεχιζόμενες  δραστηριότητες,  διαμορφώθηκαν  σε  ζημιές  €513  εκατ  με  τις  μη  συνεχιζ

όμενες δραστηριότητες να εμφανίζουν κέρδη €13 εκατ.Τα  ίδια  κεφάλαια  του  Ομίλου        

Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2012 διαμορφώθηκαν σε €5,6 δισ,συμπεριλαμβανομένης  τη

ς  κεφαλαιακής  ενίσχυσης  €7,9  δισ  από  το  ΤΧΣ.  Ο  συνολικός  δείκτης  επάρκειας κεφαλ

αίων  στο  τέλος Δεκεμβρίου 2012  διαμορφώθηκε  στο 12,2%, ενώ  ο  δείκτης  βασικών  ιδίω

ν κεφαλαίων (CoreTierI  ΕΒΑ)  διαμορφώθηκε  σε  11,7%  συμπεριλαμβάνοντας  τις  Προκατ

αβολές  Κεφαλαίου ύψους €7,9 δισ από το ΤΧΣ. 

 

ΈΤΟΣ 2013 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        31.12.2013 31.12.2012 

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα     2.874.771  3.307.503 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων    293.035  380.384 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - απαιτήσεις    325.032  441.317 

Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου    196.930 362.868 

Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες 

μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών     17.183  7.833 

Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών      7.124   35.924 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις)   62.365.774 44.612.686 

Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους      15.628.221  8.015.997 

Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

- Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση      1.377.749 4.836.475 

- Διακρατούμενα έως τη λήξη χρεόγραφα      58.041 74.006 
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Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες       304.967  301.696 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού       300.345  409.755 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία     1.416.404  1.324.491 

Επενδύσεις σε ακίνητα      902.859  1.078.513 

Διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού    34.743   15.537 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     2.861.716  1.897.474 

Ακίνητα ως στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού    669.125  443.906 

Λοιπές απαιτήσεις         2.017.917 2.484.961 

Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες   357.657  377.150 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      92.009.592  70.408.477 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα    26.274.952  32.561.322 

Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών  

         549   21.953 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - υποχρεώσεις    329.618  423.519 

Υποχρεώσεις προς πελάτες        54.279.320  36.971.208 

Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία     305.361  533.702 

Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια     256.004  324.141 

Υποχρεώσεις για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση    161.397  183.238 

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη      39.882  22.136 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις     35.390  12.996 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις      42.300   37.215 

Λοιπές υποχρεώσεις        1.185.347  1.035.700 

Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες    556.574  605.654 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      83.466.69 72.732.784 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό Κεφάλαιο        2.271.770  1.092.998 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο     10.008.734  2.953.356 

Μείον: Ίδιες μετοχές        (113)   (36) 

Λοιπά αποθεματικά         82.604   (4.655) 

Ποσά που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια και συνδέονται με 

στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες  18.106   9.301 

Αποτελέσματα εις νέον      (3.957.192)  (6.503.766) 

Ίδια Κεφάλαια αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής  8.423.909  (2.452.802) 
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Δικαιώματα μειοψηφίας       118.990  128.495 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ      8.542.899 (2.324.307) 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 92.009.592  70.408.477 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

η Χρήση που έληξε την 

31.12.2013  31.12.2012 

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα      3.566.497  2.905.242 

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα      (1.904.344) (1.877.722) 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ     1.662.154  1.027.520 

Έσοδα προμηθειών        329.806  249.015 

Έξοδα προμηθειών        (43.122)  (31.426) 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     286.683  217.589 

Έσοδα από μερίσματα        15.368   7.295 

Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου      83.070   189.133 

Αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα 

σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών   9.285   3.388 

Αποτελέσματα από χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου   54.329  442.970 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως       24.232  (21.483) 

Αρνητική υπεραξία εξαγορών      3.810.338  350.928 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ      5.945.459 2.217.339 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού       (884.841)  (421.845) 

Έξοδα διοίκησης         (625.811)  (379.273) 

Αποσβέσεις          (126.826)  (105.388) 

Κέρδη/ (Ζημίες) από πώληση παγίων     156   (850) 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (1.637.323)  (907.357) 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 4.308.136  1.309.982 

Aπομείωση αξίας δανείων, απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους και λοιπών 

Απαιτήσεων        (2.363.801)  (2.057.154) 

Απομείωση αξίας συμμετοχών και επενδυτικού χαρτοφυλακίου (67.217)  (391.113) 

Λοιπές προβλέψεις και απομειώσεις      (100.636) (59.628) 

Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες    (28.770) 14.666 
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ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ    1.747.712  (1.183.247) 

Φόρος εισοδήματος        768.535  662.680 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  2.516.247  (520.567) 

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρο εισοδήματος από διακοπτόμενες δραστηριότητες  

         29.912  13.020 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  2.546.159  (507.547) 

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής   2.532.176  (511.614) 

Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στα δικαιώματα μειοψηφίας   (15.929) (8.953) 

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες 

Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής    29.913  12.974 

Κέρδη/ (Ζημίες) αναλογούντα στα δικαιώματα μειοψηφίας   (1)   46 

Κέρδη/ (Ζημίες) ανά μετοχή αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής (σε ευρώ): 

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

 - Βασικά και Προσαρμοσμένα       0,9187   (4,4510) 

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες 

 - Βασικά και Προσαρμοσμένα       0,0109   0,1129 

 

 

Εξέλιξη Μεγεθών και Αποτελεσμάτων Ομίλου Πειραιώς 2013 

 

Στα στοιχεία ισολογισμού της 31.12.13 του Ομίλου Πειραιώς, εκτός από τα στοιχεία ενεργητι

κού και  παθητικού της «υγιούς» ΑΤΕbank, καθώς και τη Γενική Τράπεζα που ενσωματώθηκ

αν το 2012, έχουν  συμπεριληφθεί  επιπλέον  τα  στοιχεία  των  ελληνικών  τραπεζικών  δρασ

τηριοτήτων  των  τριών  κυπριακών  τραπεζών  Κύπρου,CPB  και  Ελληνικής,  καθώς  και  η  

MBG.  Στα  στοιχεία  αποτελεσμάτων  2013  αντίστοιχα  περιλαμβάνονται  οι  πρώην  κυπρια

κές  τράπεζες  με  συνεισφορά  από  16.03.13  έως  31.12.13 και η MBG από 20.06.13 έως 31.

12.13. 

Σε σχέση με τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου Πειραιώς κατά το 2013, το ενεργητικό 

στο τέλος  Δεκεμβρίου  2013  διαμορφώθηκε  σε  €92,0  δισ.  Το  σύνολο  των  καταθέσεων  

του  Ομίλου  διαμορφώθηκε  σε  €54,3  δισ  στις  31.12.2013.  Οι  καταθέσεις  του  Ομίλου  σ

την  Ελλάδα  ανήλθαν  σε  €49,7  δισ,  αντιπροσωπεύοντας  το  28,5%  της  εγχώριας  αγοράς 
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καταθέσεων.  Οι  καταθέσεις  των  διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα

 €4,6 δισ. 

Τα  δάνεια  προ  προβλέψεων  και  προσαρμογών  του  Ομίλου  στο  τέλος  Δεκεμβρίου  2013 

διαμορφώθηκαν σε €76,1 δισ. Το σύνολο των δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €69,1

 δισ, εκ.Το  υπόλοιπο  των  δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε στα €62,4 δισ, με το

 δείκτη δανείων προς καταθέσεις  του  Ομίλου  Πειραιώς  να  βελτιώνεται  σημαντικά  στο  1

11% από 115% το2012. 

Ο  δείκτης  δανείων  σε  καθυστέρηση  άνω  των  90  ημερών  προς  το  σύνολο  των  δανείων

του Ομίλου  διαμορφώθηκε  στο  36,6%  στο  τέλος  Δεκεμβρίου  2013,  ενώ  στην  Ελλάδα  

ο αντίστοιχος δείκτης καθυστερήσεων έφτασε το 37,0% στο τέλος 2013. 

Τα καθαρά έσοδα  του Ομίλου από τόκους  διαμορφώθηκαν σε €1,7  δισ  το 2013. Τα καθαρά

 έσοδα προμηθειών ανήλθαν στα €0,3 δισ αντίστοιχα. 

Τα  συνολικά  έξοδα  λειτουργίας  του  Ομίλου  για  το  2013  διαμορφώθηκαν  στα  €1,6  δισ.

Τα  έξοδα  περιλαμβάνουν €189 εκατ έκτακτα κόστη λόγω εξαγορών και ενοποιήσεων (περιλ

αμβανομένων €126εκατ για πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού στην Ελλάδα). 

Συνέπεια των ως άνω, η επαναλαμβανόμενη  προ φόρων  και  προβλέψεων κερδοφορία  του 

Ομίλου για το 2013 διαμορφώθηκε στα €0,5 δισ. Χωρίς τα έκτακτα έξοδα η επαναλαμβανόμε

νη προ φόρων  και  προβλέψεων  κερδοφορία  του  Ομίλου για το 2013  έφτασε  τα  €0,7 δισ. 

Τα αποτελέσματα  του  2013, επιβαρύνθηκαν  από  σημαντικές  προβλέψεις  για  δάνεια  που 

 ανήλθαν σε €2,2 δισ, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης στην Ελλάδα. 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 διαμορφώθηκαν σε €8,5 

δισ. Ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 διαμορφώθηκε σ

το 14,0%, ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CoreTierI ΕΒΑ) διαμορφώθηκε σε 13,%. 

 

 

ΈΤΟΣ 2014 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       31.12.2014  31.12.2013 

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα    3.837.541 2.874.771 
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∆άνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων    297.109 293.035 

Χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες 

μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών     299.562 214.113 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - απαιτήσεις     508.928 325.032 

Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών      64.299  7.124 

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις)   57.143.022  62.365.774 

Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση      2.533.587 1.377.749 

Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους 25 14.400.421 15.628.221 

∆ιακρατούμενα έως τη λήξη χρεόγραφα      27.180  58.041 

∆ιακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού    38.022  34.743 

Ακίνητα ως στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού    844.994  669.125 

Επενδύσεις σε ακίνητα        989.504  902.859 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες       298.672  304.967 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία     1.435.942  1.416.404 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού        313.072  300.345 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις      4.018.745  2.861.716 

Λοιπές απαιτήσεις         1.934.171  2.017.917 

Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες  304.925  357.657 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      89.289.696  92.009.592 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα    23.690.330  26.274.952 

Υποχρεώσεις προς πελάτες       54.732.834  54.279.320 

Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών  

          1.853   549 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - υποχρεώσεις    544.026  329.618 

Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία      661.350  305.361 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις     32.566  35.390 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις      37.772  42.300 

Υποχρεώσεις για παροχές μετά τη συνταξιοδότηση    211.944 161.397 

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη       42.733  39.882 

Λοιπές υποχρεώσεις        1.275.911  1.185.347 

Υβριδικά και λοιπά δανειακά κεφάλαια      232.381  256.004 

Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες     503.753  556.574 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      81.967.454  83.466.694 
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Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό κεφάλαιο         1.830.594  2.271.770 

∆ιαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο     11.393.315  10.008.734 

Μείον: Ίδιες μετοχές         -   (113) 

Λοιπά αποθεματικά        (111.240)  82.604 

Ποσά που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια και συνδέονται με 

στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες     

         18.787  18.106 

Αποτελέσματα εις νέον        (5.921.295)  (3.957.192) 

Ίδια Κεφάλαια αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής  7.210.161  8.423.909 

∆ικαιώματα μειοψηφίας       112.081 118.990 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ      7.322.242 8.542.899 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  89.289.696  92.009.592 

 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

            

         31.12.2014 31.12.2013 

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα     3.476.093  3.566.497 

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα     (1.475.647) (1.904.344) 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ     2.000.446  1.662.154 

Έσοδα προμηθειών        374.919  329.806 

Έξοδα προμηθειών        (41.625)  (43.122) 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     333.294  286.683 

Έσοδα από μερίσματα        15.390   15.368 

Αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα σε 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών     (104.321)  92.356 

Αποτελέσματα από χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου   74.950  54.329 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως       204.145  24.232 

Αρνητική υπεραξία εξαγορών      -   3.810.338 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ      2.523.904  5.945.459 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού       (771.927) (884.841) 
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Έξοδα διοίκησης          (604.091)  (625.656) 

Αποσβέσεις          (156.959)  (126.826) 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (1.532.976)  (1.637.323) 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 990.928  4.308.136 

Aπομείωση αξίας δανείων        (3.756.870)  (2.217.879) 

Aπομείωση αξίας λοιπών απαιτήσεων      (165.380)  (145.923) 

Απομείωση αξίας επενδυτικού χαρτοφυλακίου και συμμετοχών    (90.061)  (67.217) 

Απομείωση αξίας άυλων και ενσώματων παγίων στοιχείων ενεργητικού   

           (19.214) (88.819) 

Απομείωση αξίας διακρατούμενων προς πώληση στοιχείων ενεργητικού    

           (2.170) (1.911) 

 Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις         (868)  (3.859) 

Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες     5.021   (28.770) 

ΚΕΡ∆Η/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ    (3.047.098) 1.747.712 

Φόρος εισοδήματος         1.068.254  768.535 

ΚΕΡ∆Η/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   (1.978.845) 2.516.247 

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρο εισοδήματος από διακοπτόμενες 

δραστηριότητες        6.851   29.912 

ΚΕΡ∆Η/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  (1.971.994)  2.546.159 

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Κέρδη/ (ζημίες) αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής  (1.971.940)  2.532.176 

Κέρδη/ (ζημίες) αναλογούντα στα δικαιώματα μειοψηφίας   (6.905)  (15.929) 

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες 

Κέρδη/ (ζημίες) αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής   6.853   29.913 

Κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή αναλογούντα στους ιδιοκτήτες μητρικής (σε ευρώ): 

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

 - Βασικά και Προσαρμοσμένα       (0,3370)  0,8922 

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες 

Βασικά και Προσαρμοσμένα        0,0012  0,0105 

 

 

Εξέλιξη Μεγεθών και Αποτελεσμάτων Ομίλου Πειραιώς 2014 
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Σε σχέση με τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου Πειραιώς κατά το 2014, το ενεργητικό 

στο τέλος ∆εκεμβρίου 2014 διαμορφώθηκε σε €89,1 δισ. Το σύνολο των καταθέσεων του 

Ομίλου διαμορφώθηκε σε €54,7 δισ στις 31.12.2014. Οι καταθέσεις του Ομίλου στην Ελλάδα 

διαμορφώθηκαν στα €49,3 δισ, αντιπροσωπεύοντας το 29% της εγχώριας αγοράς 

καταθέσεων. Οι καταθέσεις των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 

€5,4 δισ.. Τα δάνεια προ προβλέψεων του Ομίλου στο τέλος ∆εκεμβρίου 2014 

διαμορφώθηκαν σε €73,0 δισ. Το σύνολο των δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €66,1 

δις.. Τα δάνεια από τις διεθνείς δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα €6,9 δισ στο τέλος του 

2014. Το υπόλοιπο των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε στα €57,1 δισ, με τον 

δείκτη δανείων προς καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς να βελτιώνεται σημαντικά στο 101% 

από 111% το 2013. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από τόκους διαμορφώθηκαν σε €2,0 δισ το 

2014. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν στα €0,3 δισ αντίστοιχα. Τα συνολικά έξοδα 

λειτουργίας του Ομίλου για το 2014 διαμορφώθηκαν στα €1,5 δισ. Τα έξοδα περιλαμβάνουν 

€70 εκατ έκτακτα κόστη λόγω προγράμματος αποχώρησης προσωπικού στην Ελλάδα και 

αφορούν το εφάπαξ κόστος αποζημίωσης των εργαζομένων που αποχώρησαν μέσω σχετικών 

προγραμμάτων και €89 εκατ. λοιπά έκτακτα κόστη ενσωμάτωσης και εξορθολογισμού 

εξαγορών. Συνέπεια των ως άνω, η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων 

κερδοφορία του Ομίλου για το 2014 διαμορφώθηκε στα €1,1 δισ. Τα αποτελέσματα του 

2014, επιβαρύνθηκαν από σημαντικές προβλέψεις για δάνεια που ανήλθαν σε €3,8 δις., λόγω 

της παρατεταμένης ύφεσης στην Ελλάδα. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος 

∆εκεμβρίου 2014 διαμορφώθηκαν σε €7,3 δισ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

του Ομίλου, σύμφωνα με το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, διαμορφώθηκε στο τέλος ∆εκεμβρίου 

στο 12,5% και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier 1) 

στο 12,4%. 
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ALPHA BANK A.E. 

 

ΕΤΟΣ 2010 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

                                                                                            Ενοποιημένα Στοιχεία 

                                                                                           31.12.2010               1.12.2009

  

Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 4.124.283  3.814.673 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 2.397.664  5.108.146 

Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου 41.268  70.600 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 441.082  347.178 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 49.304.745 51.399.939 

- Διαθέσιμα προς πώληση  2.375.964  1.418.162 

- Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη  5.282.498  4.868.493 

Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 

Επενδύσεις σε ακίνητα  71.729  72.668 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 1.240.658  1.258.451 

Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια  193.191  178.109 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 427.554  293.289 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού  666.984  599.984 

           66.617.237 69.480.407 

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 181.078  115.640 

Σύνολο Ενεργητικού  66.798.315 69.596.047 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 16.461.381 13.235.439 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 1.105.433  603.932 

Υποχρεώσεις προς πελάτες  

(συμπεριλαμβανομένων ομολογιών εκδόσεώς μας) 
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Ομολογίες εκδόσεώς μας διατεθείσες σε θεσμικούς επενδυτές και λοιπές δανειακές 

υποχρεώσεις  3.561.188  5.148.875 

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους 136.520 108.487 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 263.510  202.492 

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους 

Λοιπές υποχρεώσεις  1.058.511  1.304.862 

Προβλέψεις   82.745  55.057 

Σύνολο Υποχρεώσεων (α)  61.014.381 63.622.688 

Μετοχικό Κεφάλαιο  3.451.067  3.451.067 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 406.867  406.867  

Αποθεματικά  104.441  239.253  

Αποτελέσματα εις νέον  1.248.496  1.274.961 

Καθαρή θέση Μετόχων της Τραπέζης 5.210.871  5.372.148 

Δικαιώματα τρίτων             13.413  17.424  

Υβριδικά κεφάλαια             559.650  583.787 

Σύνολο Καθαρής Θέσεως (β)  5.783.934  5.973.359 

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως (α) + (β) 66.798.315 69.596.047 

 

 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 

Ενοποιημένα Στοιχεία 

Από 1 Ιανουαρίου έως 

        31.12.2010 31.12.2009 

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα                 3.543.386 3.874.672 

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα                (1.724.756) (2.112.073) 

Καθαρό έσοδο από τόκους      1.818.630 1.762.599 

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες     383.475 425.194 

Προμήθειες έξοδα      (50.938) (46.371) 

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες    332.537 378.823 

Έσοδα από μερίσματα      2.678  2.646 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων   35.139  171.522 

Λοιπά έσοδα        60.427  67.430 
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        98.244  241.598 

Σύνολο εσόδων       2.249.411 2.383.020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού      (548.839) (565.466) 

Γενικά διοικητικά έξοδα      (497.396) (540.184) 

Αποσβέσεις       (93.286) (91.765) 

Λοιπά έξοδα       (8.937)  (4.482) 

Σύνολο εξόδων       (1.148.458) (1.201.897) 

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου  

       (884.754) (676.343) 

Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρίες   172   (2.963) 

        (884.582) (679.306) 

Κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος     216.371 501.817 

Φόρος εισοδήματος      (68.531) (110.337) 

        147.840  391.480  

Έκτακτη εισφορά (Ν.3845/2010 και Ν.3808/2009)   (61.801) (42.403) 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες), μετά το φόρο εισοδήματος και την έκτακτη εισφορά (α) 

       86.039  349.077 

Μετόχους της Τραπέζης      85.649  349.814 

Τρίτους 

Μεταβολή του αποθεματικού των διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων   

       (145.174) 74.124 

Μεταβολή του αποθεματικού αντισταθμίσεως ταμειακών ροών 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικονομικών καταστάσεων και αντισταθμίσεως 

μονάδων εξωτερικού      (13.259) (22.480) 

Φόρος εισοδήματος      41.455  (17.775) 

Σύνολο αποτελεσμάτων που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση, μετά το 

φόρο εισοδήματος (β)      (155.184) 33.869 

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως, μετά το φόρο εισοδήματος (α) + (β)   

       (69.145) 382.946 

Μετόχους της Τραπέζης      (69.992) 383.676 

Τρίτους 

Βασικά και Προσαρμοσμένα (€ ανά μετοχή)    0,0248  0,6443 

Προτεινόμενο μέρισμα (€ ανά μετοχή) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

(σε εκατ. Ευρώ )                Έτος 2010               Έτος 2009                      % μεταβολή 

Έσοδα                                    2.249,6                     2.380,1                              (5,5%) 

εκ των οποίων: 

     Ελλάδα                             1.681,7                      1.830,8                              (8,1%) 

     Νοτιοανατολική Ευρώπη 541,0                         524,8                                 3,1% 

Έξοδα                                    1.148,5                      1.201,9                               (4,4%) 

εκ των οποίων: 

      Ελλάδα                               822,71                       880,4                                (6,6%) 

      Νοτιοανατολική Ευρώπη 303,4                         311,2                                (2,5%) 

Ζημίες απομειώσεως              884,8                        676,3                                  30,8% 

εκ των οποίων: 

      Ελλάδα                               691,1                        513,6                                  34,6% 

Νοτιοανατολική Ευρώπη       193,6                        162,7                                  19,0% 

Κέρδη προ φόρων                   216,4                        501,8                                (56,9%) 

εκ των οποίων: 

      Ελλάδα                               156,2                        436,8                                (64,2%) 

      Νοτιοανατολική Ευρώπη   44,0                          50,9                                (13,6%) 

Καθαρά Κέρδη που αναλογούν σε μετόχους 

της Τραπέζης                       85,6                          349,8                                    (75,5%) 

Καθαρά Κέρδη εξαιρουμένης της εκτάκτου 

εισφοράς                             147,8                         391,5                                     (62,2%) 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 

(σε εκατ. Ευρώ )                      31.12.2010               31.12.2009                %μεταβολή 
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Ενεργητικό                                   66.798                     69.596                             (4,0%) 

Ίδια Κεφάλαια                               5.211                       5.372                             (3,0%) 

Χορηγήσεις (προ απομειώσεων) 51.525                     53.043                            (2,9%) 

εκ των οποίων: 

       Ελλάδα                                    39.831                     40.256                           (1,1%) 

       Νοτιοανατολική Ευρώπη      10.808                     11.347                           (4,7%) 

Κεφάλαια Πελατείας                   41.600                      47.279                         (12,0%) 

Καταθέσεις                                   38.293                      42.916                         (10,8%) 

εκ των οποίων: 

      Ελλάδα                                    31.104                      36.162                         (14,0%) 

      Νοτιοανατολική Ευρώπη        6.823                        6.330                              7,8% 

 

 

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 147,8 εκατ., μειωμένα κατά 62,2% σε ετήσια βάση, 

επηρεασμένα κυρίως από τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας. 

Συμπεριλαμβανομένης της εκτάκτου εισφοράς ύψους Ευρώ 61,8 εκατ. που επέβαλαν οι 

αρχές στα κέρδη του 2009 (και λογιστικοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2010), τα 

αποτελέσματα του 2010 ανήλθαν σε Ευρώ 85,6 εκατ. Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε 

Ευρώ 1.818,6 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 3,2% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή 

αντανακλά την πρόοδο που σημειώθηκε στην ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου 

χορηγήσεων, η οποία αντιστάθμισε πλήρως το υψηλότερο κόστος προσελκύσεως νέων 

καταθέσεων, λόγω της περιορισμένης ρευστότητας καθώς και της μειώσεως των δανειακών 

και ομολογιακών χαρτοφυλακίων. Συνεπεία των ανωτέρω, το καθαρό επιτοκιακό 

περιθώριο αυξήθηκε το 2010 κατά 10 πόντους σε 2,7%, έναντι 2,6% το 2009. Τα καθαρά 

έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 332,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,2% 

σε ετήσια βάση, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μείωση των νέων εκταμιεύσεων 

στις χορηγήσεις, αλλά και του περιορισμένου όγκου συναλλαγών του Δικτύου της Τράπεζας. 

Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 35,1 εκατ., ενώ τα 

συνολικά λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 5,7% σε Ευρώ 63,3 εκατ., συνεπεία της οικονομικής 

υφέσεως η οποία επηρέασε δυσμενώς και τις μη χρηματοοικονομικές Εταιρίες του Ομίλου. 

Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 4,4% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε Ευρώ 1.148,5 

εκατ., υπερβαίνοντας τον τεθέντα στόχο για μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 2% σε 

ετήσια βάση, καθώς οι ενέργειές για εξορθολογισμό των δαπανών απέδωσαν. Οι δαπάνες 
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Προσωπικού μειώθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε Ευρώ 548,8 εκατ., ενώ τα Γενικά και 

Διοικητικά έξοδα περιορίσθηκαν κατά 9,2% και ανήλθαν σε Ευρώ 494,7 εκατ., κυρίως ως 

αποτέλεσμα διαρθρωτικών αλλαγών και εξορθολογισμού των δαπανών που σχετίζονται με 

την παραγωγή στην Ελλάδα. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 6,6% στην Ελλάδα και 

διαμορφώθηκε σε Ευρώ 822,7 εκατ., ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το λειτουργικό 

κόστος μειώθηκε κατά 2,5% και ανήλθε σε Ευρώ 303,4 εκατ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια 

πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 41,6 δισ. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2010, τα υπόλοιπα των 

καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 38,3 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 31,1 

δισ. με τα υπόλοιπα σε λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου να ανέρχονται σε Ευρώ 12,5 

δισ., ενώ τα υπόλοιπα σε καταθέσεις προθεσμίας διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 18,6 δισ. Στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 6,8 δισ., αυξημένες κατά Ευρώ 

0,5 δισ. (+7,8%) το 2010. Τέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 2,5 

δισ., ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,3 δισ. Οι χορηγήσεις προ 

απομειώσεων μειώθηκαν κατά 2,9% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 51,5 δισ. έναντι Ευρώ 53 

δισ. στο τέλος του 2009. Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από τη μείωση των χορηγήσεων 

στην Ελλάδα κατά 1,1% και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 4,7%. Κατά το τέταρτο 

τρίμηνο, τα υπόλοιπα του δανειακού χαρτοφυλακίου μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,5 δισ., κυρίως 

στον τομέα των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Οι προβλέψεις απομειώσεως ανήλθαν 

σε Ευρώ 884,8 εκατ. που ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, αντιστοιχούν σε 169 

πόντους για το έτος και σε 186 πόντους για το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Ο δείκτης 

καθυστερήσεων του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 80 πόντους κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2010 

και ανήλθε σε 8,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2010, επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση του 

χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 8,7%, 

ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 8,2%, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 90 πόντους και κατά 10 πόντους αντιστοίχως. Οι σωρευτικές 

προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω, ανερχόμενες σε Ευρώ 2,2 δισ. Και διαμορφώθηκαν στο 

4,3% του χαρτοφυλακίου των δανείων, σε σύγκριση με 3,1% το 2009. Η κάλυψη των 

καθυστερήσεων ανήλθε σε 51%, ενώ, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 

129%, ποσοστό ιδιαιτέρως ικανοποιητικό, εάν ληφθεί υπ’ όψιν η συντηρητική σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου. 
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ΕΤΟΣ 2011 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Ενοποιημένα Στοιχεία 

31.12.2011   31.12.2010  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες   2.103.588   4.124.283  

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων    1.807.079   2.397.664  

Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου    13.960   41.268  

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα    624.447   441.082  

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών    44.875.706   49.304.745  

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

- Διαθέσιμα προς πώληση     3.078.918   2.375.964  

- Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη     2.747.072   5.282.498  

Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες  

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες     44.855   49.617 

Επενδύσεις σε ακίνητα      64.688   71.729  

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια    1.220.949   1.240.658  

Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια     181.512   193.191  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις    1.466.974   427.554  

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού      817.751   666.984  

59.047.499   66.617.237  

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση     100.546   181.078  

Σύνολο Ενεργητικού      59.148.045   66.798.315  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα   22.521.200   16.461.381  

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα    1.578.143   1.105.433  

Υποχρεώσεις προς πελάτες  

(συμπεριλαμβανομένων ομολογιών εκδόσεώς μας)   29.399.461   38.292.501 
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Ομολογίες εκδόσεώς μας διατεθείσες σε θεσμικούς επενδυτές και λοιπές 

δανειακές υποχρεώσεις 

2.188.545   3.561.188  

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους 51.560   136.520  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις    360.993   263.510  

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους  58.473   52.592  

Λοιπές υποχρεώσεις       927.107   1.058.511  

Προβλέψεις        96.315   82.745  

Σύνολο Υποχρεώσεων (α)     57.181.797   61.014.381  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  

Μετοχικό Κεφάλαιο       1.100.281   3.451.067  

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο   2.757.653   406.867  

Αποθεματικά        218.893   104.441  

Αποτελέσματα εις νέον      (2.659.574)   1.248.496  

Καθαρή θέση Μετόχων της Τραπέζης    1.417.253   5.210.871  

Δικαιώματα τρίτων       11.700   13.413 

Υβριδικά κεφάλαια       537.295   559.650 

Σύνολο Καθαρής Θέσεως (β)     1.966.248   5.783.934  

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως (α) + (β)     59.148.045   66.798.315  

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 

 

Ενοποιημένα Στοιχεία  

Από 1 Ιανουαρίου έως  

31.12.2011   31.12.2010  

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα     3.719.298   3.543.386  

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα     (1.935.606)   (1.724.756)  

Καθαρό έσοδο από τόκους      1.783.692   1.818.630  

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες     345.408   383.475  

Προμήθειες έξοδα       (51.193)   (50.938)  
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Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες    294.215   332.537  

Έσοδα από μερίσματα      3.618    2.678  

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων   142.251   35.139  

Λοιπά έσοδα        59.721   60.427  

205.590   98.244  

Σύνολο εσόδων       2.283.497   2.249.411  

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού     (535.806)   (548.839)  

Γενικά διοικητικά έξοδα      (462.146)   (497.396)  

Αποσβέσεις        (93.043)   (93.286)  

Λοιπά έξοδα        (5.297)   (8.937)  

Σύνολο εξόδων       (1.096.292)   (1.148.458)  

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου  

(1.130.317)   (884.754)  

Ζημίες απομειώσεως ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και δανείων 

προς ΔΕΚΟ που συμμ ετείχαν στο PSI    (4.788.866)  

Αναλογία κερδών / (ζημιών) από συγγενείς εταιρίες  294    172 

(5.918.889)   (884.582)  

Κέρδη/(ζημίες) πριν το φόρο εις/τος και την έκτακτη εισφορά  

(4.731.684)   216.371  

Φόρος εισοδήματος       921.735   (68.531)  

Έκτακτη εισφορά (Ν.3845/2010)        (61.801)  

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες), μετά το φόρο εισοδήματος (α) (3.809.949)   86.039  

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν σε: 

Μετόχους της Τραπέζης      (3.810.169)   85.649  

Τρίτους        220    390 

Λοιπά αποτελέσματα, που καταχωρήθηκαν απευθείας 

στην Καθαρή Θέση : 

Μεταβολή του αποθεματικού των διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων 

         (12.994)   (145.174)  

Μεταβολή του αποθεματικού των διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων 

από απομείωση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου  156.218   155.009 

Μεταβολή του αποθεματικού αντισταθμίσεως ταμειακών ροών  

 9.506    (38.206)  

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικονομικών καταστάσεων και 
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αντισταθμίσεως μονάδων εξωτερικού    413    (13.259)  

Φόρος εισοδήματος       (40.761)   41.455  

Σύνολο αποτελεσμάτων που καταχωρήθηκαν απευθείας 

στην Καθαρή Θέση, μετά το φόρο εισοδήματος (β)  112.382   (155.184)  

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως, μετά το φόρο εισοδήματος (α) + (β)  

(3.697.567)   (69.145)  

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως που αναλογεί σε: 

Μετόχους της Τραπέζης      (3.697.252)   (69.992)  

Τρίτους        (315)    847 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή: 

Βασικά και προσαρμοσμένα (€ ανά μετοχή )   (7,2723)   0,0519  

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

(σε εκατ. Ευρώ )                     Έτος2011                 Έτος2010                  % μεταβολή 

Έσοδα                                      2.283,8                      2.249,6                                 1,5% 

εκ των οποίων: 

       Ελλάδα                              1.748,4                      1.681,7                                 4,0% 

       Νοτιοανατολική Ευρώπη     503,7                        541,0                             (6,9%) 

Έξοδα                                       1.096,3                      1.148,5                               (4,5%) 

εκ των οποίων: 

       Ελλάδα                                781,1                         822,71                             (6,4%) 

       Νοτιοανατολική Ευρώπη    307,0                         303,4                                1,2% 

Ζημίες απομειώσεως               1.130,3                        884,8                                 27,8% 

εκ των οποίων: 

       Ελλάδα                                876,2                         691,1                                26,8% 

       Νοτιοανατολική Ευρώπη    254,1                         193,6                              31,2% 

Κέρδη προ φόρων                         57,2                         216,4                              (73,6%) 

Καθαρά Κέρδη προ απομειώσεως Ομολόγων 

Ελληνικού Δημοσίου                   21,4                           86,0                             (75,1%) 

Ζημίες Απομειώσεως Ομολόγων Ελληνικού 
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Δημοσίου                                 (3.831,4)                           …                                       … 

Καθαρά Κέρδη που αναλογούν σε Mετόχους 

της Τραπέζης                         (3.810,2)                          85,6                                      … 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 

(σε εκατ. Ευρώ )              31.12.2011                  31.12.2010                    % Μεταβολή 

Ενεργητικό                         59.148                          66.798                                (11,5%) 

Ίδια Κεφάλαια                     1.417                            5.211                                (72,8%) 

Χορηγήσεις (προ απομειώσεων) 49.747                 51.525                              (3,4%) 

εκ των οποίων: 

      Ελλάδα                           38.756                          39.831                                (2,7%) 

      Νοτιοανατολική Ευρώπη 10.149                     10.808                                 (6,1%) 

Κεφάλαια Πελατείας            31.664                         41.600                                (23,9%) 

Καταθέσεις                            29.399                         38.293                               (23,2%) 

εκ των οποίων: 

       Ελλάδα                             23.680                        31.104                             (23,9%) 

       Νοτιοανατολική Ευρώπη 5.309                        6.823                               (22,2%) 

 

 

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 21,4 εκατ., μειωμένα κατά 75,1% σε ετήσια βάση, 

επηρεασμένα κυρίως από την παρατεταμένη ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας, η οποία 

συρρικνώθηκε για τέταρτο συνεχές έτος, κατά 6,9% το 2011. Οι καθαρές ζημίες που 

αναλογούν στους Μετόχους της Τραπέζης, μετά τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής 

Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+), ανέρχονται σε Ευρώ 3.810,2 εκατ. Το 

καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.783,7 εκατ., καταγράφοντας μείωση 1,9% σε 

ετήσια βάση, ως συνέπεια της ετήσιας μειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 

1,8 δισ. καθώς και του υψηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως. Το δ’ τρίμηνο, το καθαρό 

έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 453,1 εκατ., παραμένοντας, σε μεγάλο βαθμό, αμετάβλητο από 

το γ’ τρίμηνο. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται πρωτίστως στην ανατιμολόγηση των καταθέσεων 

που αντιστάθμισε την αύξηση του κόστους χρηματοδοτήσεως. Το καθαρό επιτοκιακό 

περιθώριο ανήλθε στο 2,8% ενισχυμένο κατά 10 πόντους. Τα καθαρά έσοδα από 

προμήθειες ανήλθαν σε Ευρώ 294,2 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,5% σε ετήσια 

βάση, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μείωση των νέων εκταμιεύσεων, αλλά και με 
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τον περιορισμένο όγκο συναλλαγών. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 

ανήλθαν σε Ευρώ 142,3 εκατ., ενώ τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 63,6 εκατ. Το 

λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 4,5%, σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 1.096,3 εκατ., 

υπερβαίνοντας τον τεθέντα στόχο για μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 3%, σε ετήσια 

βάση, για το 2011. H αποτελεσματικότητά έχει βελτιωθεί σημαντικά με τον δείκτη κόστους 

προς έσοδα μειωμένο, κατά 253 πόντους, να διαμορφώνεται σε 48%. Οι δαπάνες 

Προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,4% και ανήλθαν σε Ευρώ 535,8 εκατ., κυρίως εξαιτίας 

αποχωρήσεων Προσωπικού στην Ελλάδα λόγω συνταξιοδοτήσεως. Τα Γενικά και Διοικητικά 

έξοδα περιορίσθηκαν κατά 5,5% και ανήλθαν σε Ευρώ 467,4 εκατ., σύμφωνα με το 

πρόγραμμα εξορθολογισμού των δαπανών. Το λειτουργικό κόστος στην Ελλάδα μειώθηκε 

κατά 6,4% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 781,1 εκατ., ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

ανήλθε σε Ευρώ 307 εκατ. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 31,7 

δισ., ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 29,4 δισ. Οι καταθέσεις στην 

Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 23,7 δισ., ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε Ευρώ 5,3 

δισ., μειωμένες κατά Ευρώ 555 εκατ. έναντι του Σεπτεμβρίου 2011, κυρίως εξαιτίας της 

επιδεινώσεως των μακροοικονομικών συνθηκών στην Κύπρο που επέδρασε αρνητικά στη 

ρευστότητα κάποιων επιχειρήσεων. Τέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε 

Ευρώ 2 δισ., ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 0,8 δισ., αμφότερα 

επηρεασμένα από τις δυσμενείς χρηματοοικονομικές συνθήκες. 

Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων μειώθηκαν κατά 3,4% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,7 

δισ., έναντι Ευρώ 51,5 δισ., στο τέλος Δεκεμβρίου 2010. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τη 

μείωση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 2,7% και από τη μείωση του δανειακού 

χαρτοφυλακίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 6,1%. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 

έτους, τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 140 εκατ. Οι προβλέψεις 

απομειώσεως ανήλθαν σε Ευρώ 1.130,3 εκατ. (+27,8%), εκ των οποίων Ευρώ 254,1 εκατ. 

αντιστοιχούν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία, ως ποσοστό του μέσου όρου των 

χορηγήσεων, αντιστοιχούν σε 223 πόντους για το 2011. Ο δείκτης καθυστερήσεων του 

Ομίλου αυξήθηκε κατά 130 πόντους, όπως και κατά το προηγούμενο τρίμηνο, και ανήλθε σε 

12,9%1 στο τέλος Δεκεμβρίου 2011. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 13% 

(+130 πόντους), ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώθηκε στο 

12,5% (+140 πόντους). Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,9 δισ.2 ήτοι 

στο 5,8% του χαρτοφυλακίου των δανείων, σε σύγκριση με 4,3% τον Δεκέμβριο του 2010. 
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ΕΤΟΣ 2012 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Ενοποιημένα Στοιχεία  

31.12.2012  31.12.2011  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες    1.437.260  2.103.588  

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων     3.382.784  1.807.079  

Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου     20.132  13.960  

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα     736.693  624.447  

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών      40.495.343  44.875.706  

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

- Διαθέσιμα προς πώληση       6.038.676  3.078.918  

- Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη      1.535.572  2.747.072  

Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες  2.150.455  1.954.335 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες      39.405  44.855 

Επενδύσεις σε ακίνητα       517.776  64.688 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια     1.155.190  1.220.949  

Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια      142.617  181.512  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     1.799.893  1.466.974  

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού       1.049.180  817.751  

58.350.521  59.047.499  

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση      6.804   100.546 

Σύνολο Ενεργητικού        58.357.325  59.148.045  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα     25.217.125  22.521.200  

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα     1.518.881  1.578.143 

Υποχρεώσεις προς πελάτες       23.191.009  23.749.193 

(συμπεριλαμβανομένων ομολογιών εκδόσεώς μας)    28.451.478  29.399.461 

Ομολογίες εκδόσεώς μας διατεθείσες σε θεσμικούς επενδυτές και λοιπές 

δανειακές υποχρεώσεις 
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            778.909  2.188.545  

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους 42.617   51.560  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     413.504  360.993 

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους   52.525  58.473  

Λοιπές υποχρεώσεις        970.888  927.107  

Προβλέψεις         138.787  96.315  

Σύνολο Υποχρεώσεων (α)       57.584.714  57.181.797  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

Μετοχικό Κεφάλαιο        1.100.281  1.100.281  

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο    2.757.653  2.757.653  

Αποθεματικά         268.315 218.893  

Αποτελέσματα εις νέον       (3.513.096)  (2.659.574)  

Καθαρή θέση Μετόχων της Τραπέζης     613.153 1.417.253  

Δικαιώματα τρίτων        11.904  11.700 

Υβριδικά κεφάλαια        147.554  537.295 

Σύνολο Καθαρής Θέσεως (β)      772.611  1.966.248  

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως (α) + (β)  58.357.325 59.148.045  

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 

Ενοποιημένα Στοιχεία  

Από 1 Ιανουαρίου έως  

31.12.2012  31.12.2011  

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα      3.324.887  3.719.298  

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα      (1.927.575)  (1.935.606)  

Καθαρό έσοδο από τόκους       1.397.312  1.783.692 

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες      324.281  345.408  

Προμήθειες έξοδα        (51.531)  (51.193)  

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες     272.750  294.215  

Έσοδα από μερίσματα       998   3.618  

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων    (232.335)  142.251  

Λοιπά έσοδα         67.325  59.721 
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(164.012)  205.590  

Σύνολο εσόδων        1.506.050  2.283.497  

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού     (546.770)  (535.806) 

Γενικά διοικητικά έξοδα       (463.073)  (462.146)  

Αποσβέσεις        (97.860)  (93.043)  

Λοιπά έξοδα         (70.977)  (5.297)  

Σύνολο εξόδων        (1.178.680)  (1.096.292) 

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου   

         (1.668.856  (1.130.317)  

Ζηµίες αποµειώσεως οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου και δανείων προς 

ΔΕΚΟ που συµµ ετείχαν στο PSI      (4.788.866)  (4.787.657) 

Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρίες    (3.377)  294 

(1.672.233)  (5.918.889)  

Κέρδη/(ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος    (1.344.863)  (4.731.684)  

Φόρος εισοδήματος        258.993  921.735  

Καθαρά κέρδη/(ζημίες), μετά το φόρο εισοδήματος (α)   (1.085.870)  (3.809.949)  

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν σε:  

Μετόχους της Τραπέζης       (1.086.284)  (3.810.169)  

Τρίτους         414   220 

Λοιπά αποτελέσματα, που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή 

Θέση : 

Μεταβολή του αποθεματικού των διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων    

         236.189 (12.994)  

Μεταβολή του αποθεματικού των διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων από 

απομείωση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου    156.218  155.009 

Μεταβολή του αποθεματικού αντισταθμίσεως ταμειακών ροών  (152.674)  9.506  

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικονομικών καταστάσεων και 

αντισταθμίσεως μονάδων εξωτερικού     (23.237)  413  

Αναλογία λοιπών αποτελεσμάτων συγγενών εταιριών   500 

Φόρος εισοδήματος        (12.029)  (40.761)  

Σύνολο αποτελεσμάτων που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή 

Θέση, μετά το φόρο εισοδήματος (β)     48.749  112.382  

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως, μετά το φόρο εισοδήματος (α) + (β)    

         (1.037.121)  (3.697.567)  



98 
 

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως που αναλογεί σε: 

Μετόχους της Τραπέζης       (1.038.045)  (3.697.252)  

Τρίτους         924   (315) 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή: 

Βασικά και προσαρμοσμένα (€ ανά μετοχή )    (2,0332)  (7,2723)  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

(σε εκατ. Ευρώ )   Έτος 2012   Έτος 2011   % μεταβολή 

Έσοδα    1.502,7   2.283,8   (34,2%) 

εκ των οποίων: 

Ελλάδα   1.020,1  1.784,4   (41,7%) 

Νοτιοαν/λική Ευρώπη 462,6   503,7    (8,2%) 

Έξοδα    1.053,6   1.096,3  (3,9%) 

εκ των οποίων: 

Ελλάδα   747,4    781,1    (4,3%) 

Νοτιοανατολική Ευρώπη  296,5   307,0    (3,4%) 

Ζημίες απομειώσεως 1.668,9  1.130,3   47,6% 

εκ των οποίων: 

Ελλάδα   1.354,6   876,2    54,6% 

Νοτιοανατολική Ευρώπη  313,9    254,1    23,5% 

Κέρδη προ φόρων  (1.219,8)   57,2    … 

Καθαρά Κέρδη εξαιρουμένων 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων των 

Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 2 και 

ζημιών απομειώσεως Ομολόγων Ελληνικού 

Δημοσίου 

(747,1)   21,4    … 

Ζημίες Απομειώσεως Ομολόγων 

Ελληνικού Δημοσίου  …                (3.831,4)   … 

Καθαρά Κέρδη που αναλογούν σε 

Μετόχους της Τραπέζης  (1.086,3)   (3.810,2)   … 
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 

(σε εκατ. Ευρώ ) Εμπορική            31.12.2012      31.12.2011   % Μεταβολή        

                            31.01.2013 

    Ενεργητικό   76.518     58.357       59.148       (1,3%) 

Ίδια Κεφάλαια  3.423       613       1.417       (56,7%)  

Χορηγήσεις  65.085                 45.102       49.747       (9,3%) 

εκ των οποίων: 

   Ελλάδα             55.599                 34.810      38.756       (10,2%) 

   Νοτ/λική Ευρώπη    10.486       9.681                10.149      (4,6%) 

Κεφάλαια Πελατείας 44.310    30.874      31.664       (2,5%) 

Καταθέσεις  41.348     28.451       29.399       (3,2%) 

εκ των οποίων: 

    Ελλάδα               35.710     22.480       23.680       (5,1%) 

    Νοτ/λική Ευρώπη    5.638      5.421                 5.309        2,1% 

 

 

 

Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε ζημίες Ευρώ 747,1 εκατ., επηρεασμένα κυρίως από 

την παρατεταμένη ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας, η οποία συρρικνώνεται για πέμπτο 

συνεχές έτος. Τα καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν σε Μετόχους της Τραπέζης, 

συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους Ευρώ 288,3 

εκατ. από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά 

την ημερομηνία της ανταλλαγής, ανήλθαν σε ζημίες Ευρώ 1.086,3 εκατ. Το καθαρό έσοδο 

τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.397,3 εκατ., καταγράφοντας μείωση 21,7% σε ετήσια βάση, ως 

συνέπεια του υψηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως, καθώς κατά το μεγαλύτερο μέρος του 

δευτέρου εξαμήνου του 2012 οι ελληνικές τράπεζες είχαν εξαιρεθεί από τον μηχανισμό 

χρηματοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες 

ανήλθαν σε Ευρώ 272,8 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,3% σε ετήσια βάση, λόγω της 

μειώσεως της ζητήσεως τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα 

χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ - 232,3 εκατ., ως αποτέλεσμα της 
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αναγνωρίσεως στην εύλογη αξία των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου κατά την 

ημερομηνία της ανταλλαγής, καθώς και ζημιών λόγω της λύσεως της Αγροτικής Τραπέζης. 

Οι εν λόγω ζημίες αντισταθμίσθηκαν από τη θετική επίδραση της επαναγοράς των Ομολόγων 

του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και της επαναγοράς των υβριδικών τίτλων και των τίτλων 

μειωμένης εξασφαλίσεως εκδόσεως της Alpha Bank. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 

Ευρώ 64,9 εκατ., μειωμένα κατά 2,1% ετησίως. Το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 

3,9%2 σε ετήσια βάση, σε Ευρώ 1.053,6 εκατ., ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εφαρμογής 

του προγράμματος περιορισμού των δαπανών. Εν τούτοις, ο δείκτης κόστους προς έσοδα 

αυξήθηκε σε 60,7%3, ως συνέπεια των επιδεινούμενων λειτουργικών εσόδων. Οι δαπάνες 

Προσωπικού μειώθηκαν κατά 6,6% και ανήλθαν σε Ευρώ 500,6 εκατ., κυρίως εξαιτίας 

αυξημένων αποχωρήσεων Προσωπικού στην Ελλάδα λόγω συνταξιοδοτήσεως, καθώς επίσης 

και ως αποτέλεσμα της νέας επιχειρησιακής συλλογικής συμβάσεως που υπεγράφη τον Μάιο 

του 2012. Τα Γενικά και Διοικητικά έξοδα περιορίσθηκαν επίσης κατά 1,9% και ανήλθαν σε 

Ευρώ 458,7 εκατ., σύμφωνα με το πρόγραμμα εξορθολογισμού των δαπανών. Το λειτουργικό 

κόστος στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 4,3% και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 747,4 εκατ., ενώ στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη μειώθηκε κατά 3,4% και ανήλθε σε Ευρώ 296,6 εκατ. Τα υπό 

διαχείριση κεφάλαια Πελατών ανήλθαν σε Ευρώ 30,9 δισ., ενώ τα υπόλοιπα των 

καταθέσεων ανήλθαν σε Ευρώ 28,5 δισ. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 

Ευρώ 22,5 δισ., μειωμένες κατά 5,1% σε ετήσια βάση, καθώς ένα μέρος των Πελατών 

μετέφερε τις καταθέσεις του εκτός Ελλάδος, συνεπεία της αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας 

λόγω των διπλών εκλογικών αναμετρήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ 

παράλληλα προσάρμοσαν τα ταμειακά τους αποθέματα σε περιβάλλον μειωμένης 

ρευστότητας. Αξίζει να σημειωθεί, παρά ταύτα, ότι από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 

2012, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 2,7 δισ. Καθώς απομακρύνθηκε ο 

κίνδυνος εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη και αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη στο 

τραπεζικό σύστημα. Η επιστροφή των καταθέσεων συνεχίσθηκε αμείωτη και κατά τους δύο 

πρώτους μήνες του 2013 με τα υπόλοιπα των καταθέσεων να σημειώνουν αύξηση κατά Ευρώ 

1,2 δισ. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 

Ευρώ 5,4 δισ., αυξημένα κατά Ευρώ 112 εκατ. (+ 2,1%) σε ετήσια βάση, καθώς η επαναφορά 

της πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις εστιασμένες ενέργειές για 

προσέλκυση καταθέσεων, είχε ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση της καταθετικής βάσεως, 

ιδιαίτερα κατά το δ΄ τρίμηνο. Τέλος, τα υπόλοιπα του Private Banking ανήλθαν σε Ευρώ 1,7 

δισ., παρουσιάζοντας ετήσια μείωση 11,9%, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 

Ευρώ 0,9 δισ. (+9,7%). Οι χορηγήσεις προ απομειώσεων μειώθηκαν κατά 9,3% και 
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διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 45,1 δισ., έναντι Ευρώ 49,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2011. Η 

εξέλιξη αυτή προήλθε από τη μείωση των χορηγήσεων στην Ελλάδα κατά 10,2%, κυρίως 

εξαιτίας της συμμετοχής στο PSI+, και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά 4,6% . Κατά το δ΄ 

τρίμηνο του έτους η Τράπεζα πέτυχε στοχευμένη μείωση των υπολοίπων του δανειακού της 

χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 409 εκατ. Οι προβλέψεις απομειώσεως αυξήθηκαν κατά 47,6%, 

σε ετήσια βάση. Ο δείκτης καθυστερήσεων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 190 πόντους το δ΄ 

τρίμηνο και ανήλθε σε 22,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2012. Στην Ελλάδα ο δείκτης 

καθυστερήσεων ανήλθε σε 23,8%, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο αντίστοιχος δείκτης 

διαμορφώθηκε στο 19,4%. Οι σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 4,6 δισ., 

ήτοι στο 10,2% του χαρτοφυλακίου των δανείων, σε σύγκριση με 5,8% τον Δεκέμβριο 2011. 

Η κάλυψη των καθυστερήσεων ανήλθε σε 45%, ενώ, συμπεριλαμβανομένων των 

εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 123%. 

 

 

ΕΤΟΣ 2013 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Ενοποιημένα Στοιχεία  

31.12.2013  31.12.2012  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες    1.688.182  1.437.248  

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων     2.566.230  3.382.690  

Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου     8.836   20.132  

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα     797.393  736.693  

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών     51.678.313  40.578.845  

Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

- Διαθέσιμα προς πώληση       4.966.934  6.037.298  

- Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη      1.369.786  1.535.572  

- Δανειακού χαρτοφυλακίου       4.308.556  4.308.556 

Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες  2.070.735  2.150.455 

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες    50.044  74.610 

Επενδύσεις σε ακίνητα       560.453  493.498  
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Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια     1.122.470  987.385  

Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια      242.914  141.757  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     2.788.688  1.806.151  

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού       1.542.830  1.014.735  

73.691.629  58.246.614  

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση      5.638   6.804 

Σύνολο Ενεργητικού       73.697.267  58.253.418  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα     19.082.724 25.215.163  

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα     1.373.500  1.518.881 

Υποχρεώσεις προς πελάτες       37.504.689  23.191.009 

(συμπεριλαμβανομένων ομολογιών εκδόσεώς μας)    42.484.860  28.464.349 

Ομολογίες εκδόσεώς μας διατεθείσες σε θεσμικούς επενδυτές και 

λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 

782.936  732.259  

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους  56.768  42.529  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     35.160  412.020 

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους   78.700  52.182  

Λοιπές υποχρεώσεις        1.156.000  929.748  

Προβλέψεις         278.884  138.787  

Σύνολο Υποχρεώσεων (α)      65.329.532  57.505.918  

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

Μετοχικό Κεφάλαιο       4.216.872  1.100.281  

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο    4.212.062  2.757.653  

Αποθεματικά         631.033  268.315  

Αποτελέσματα εις νέον       (747.572)  (3.538.207)  

Καθαρή θέση Μετόχων της Τραπέζης     8.312.395  588.042  

Δικαιώματα τρίτων        23.640  11.904 

Υβριδικά κεφάλαια        31.700   147.554 

Σύνολο Καθαρής Θέσεως (β)      8.367.735  747.500 

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως (α) + (β)   73.697.267  58.253.418  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 

Ενοποιημένα Στοιχεία  

Από 1 Ιανουαρίου έως  

31.12.2013  31.12.2012  

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα      3.512.375  3.303.458  

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα      (1.854.554)  (1.920.176)  

Καθαρό έσοδο από τόκους       1.657.821  1.383.282  

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες      429.378  322.949  

Προμήθειες έξοδα        (59.071)  (51.262)  

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες     370.307  271.687 

Έσοδα από μερίσματα       1.048   998  

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων    256.551  (232.856)  

Λοιπά έσοδα         74.626  61.337 

332.225  (170.521)  

Σύνολο εσόδων        2.360.353  1.484.448  

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού     (661.569)  (532.699)  

Γενικά διοικητικά έξοδα       (584.554) (454.990)  

Αποσβέσεις         (92.161)  (93.634)  

Λοιπά έξοδα        (87.568) (70.769)  

Σύνολο εξόδων        (1.425.852) (1.152.092)  

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου   

         (1.923.213)  (1.666.543)  

Αρνητική υπεραξία εξαγοράς Εμπορικής Τραπέζης    3.283.052  3.295.718 

Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες (16.194)  (10.393) 

1.343.645  (1.676.936)  

Κέρδη/(ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος    2.278.146 (1.344.580)  

Φόρος εισοδήματος        701.195  256.973  

Καθαρά κέρδη/(ζημίες), μετά το φόρο εισοδήματος από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες        2.979.341  (1.087.607)  



104 
 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες), μετά το φόρο εισοδήματος από διακοπείσες δραστηριότητες  

         (57.117)  5.920 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες), μετά το φόρο εισοδήματος (α)   2.922.224  (1.081.687)  

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν σε: 

Μετόχους της Τραπέζης 

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες     2.979.286  (1.088.021)  

- από διακοπείσες δραστηριότητες      (57.117)  5.920 

2.922.169  (1.082.101)  

Τρίτους 

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες      55   414 

Λοιπά αποτελέσματα, που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση: 

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Μεταβολή του αποθεματικού των διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων    

         226.865  239.353  

Μεταβολή του αποθεματικού αντισταθμίσεως ταμειακών ροών  153.151  (152.674)  

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικονομικών καταστάσεων και αντισταθμίσεως 

μονάδων εξωτερικού       (2.449)  (21.003)  

Μεταβολή αναλογίας λοιπών αποτελεσμάτων συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών  

         1.131   500 

Φόρος εισοδήματος       (94.196)  (12.363)  

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες, μετά το φόρο εισοδήματος    284.502  53.813  

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων από διακοπείσες 

δραστηριότητες        47.037  (5.064) 

331.539  48.749  

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών  

         (5.074)  2.584  

Φόρος εισοδήματος        3.510   (517)  

(1.564)  2.067 

Σύνολο αποτελεσμάτων, μετά το φόρο εισοδήματος, που καταχωρήθηκαν 

απευθείας στην Καθαρή Θέση (β)      329.975  50.816  
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Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως, μετά το φόρο εισοδήματος (α) + (β)    

         3.252.199  (1.030.871)  

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως που αναλογεί σε: 

Μετόχους της Τραπέζης 

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες      3.262.233  (1.032.651 

- από διακοπείσες δραστηριότητες      (10.080)  856 

3.252.153  (1.031.795)  

Τρίτους 

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες      46   924 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή: 

Βασικά και προσαρμοσμένα (€ ανά μετοχή )    0,4401  (1,1206) 

Βασικά και προσαρμοσμένα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (€ ανά μετοχή )   

         0,4487  (1,1267) 

Βασικά και προσαρμοσμένα από διακοπείσες δραστηριότητες (€ ανά μετοχή )  

         (0,0086)  0,0061 

 

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων 

 

- Περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής επιδόσεως λόγω της αυξήσεως του Καθαρού 

Εσόδου Τόκων, το οποίο επηρεάσθηκε θετικά από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως. 

- Μείωση του Επαναλαμβανόμενου Λειτουργικού Κόστους κατά 6,6% σε ετήσια βάση. Η 

επίτευξη περισσότερων συνεργειών έναντι του αρχικού σχεδιασμού δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για αύξηση του στόχου, καθώς και για ανάληψη περαιτέρω ενεργειών 

εξορθολογισμού του κόστους. 

- Μείωση των καθυστερήσεων κατά Ευρώ 0,4 δισ. το δ΄ τρίμηνο με τον Δείκτη 

Καθυστερήσεων να διαμορφώνεται σε 32,7%, ως αποτέλεσμα κυρίως της αποτελεσματικής 

διαχειρίσεως του εν λόγω χαρτοφυλακίου. 

- Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 15,9%. Ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων 

Κεφαλαίων, μετά από την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε 12,1%. 

- Διατήρηση της λογιστικής αξίας, η οποία ανήλθε σε Ευρώ 7,4 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 

2013. Λογιστική αξία ανά μετοχή Ευρώ 0,68. 

Αποτέλεσμα Εκτιμήσεως Κεφαλαιακών Αναγκών από την Τράπεζα της Ελλάδος 
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- Η Alpha Bank παρουσίασε τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες εκ των συστημικών 

τραπεζών, Ευρώ 262 εκατ. κατά το βασικό σενάριο. 

- Οι εκτιμώμενες κεφαλαιακές ανάγκες αντιστοιχούν σε δείκτη καλύψεως για τις 

αναμενόμενες ζημίες σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του χαρτοφυλακίου περίπου 130%, ο 

οποίος είναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με των υπόλοιπων τραπεζών που συμμετείχαν 

στον διαγνωστικό έλεγχο. 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 1,2 δισ., με σκοπό την πλήρη εξαγορά των 

προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και την ικανοποίηση των οριακών 

κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τη διαγνωστική μελέτη της Τραπέζης της 

Ελλάδος. 

- Αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 3% το 2013 σε Ευρώ 42,5 εκατ., κυρίως ως 

αποτέλεσμα εισροών από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας το μερίδιο 

αγοράς της Τραπέζης κατά 1% υψηλότερα το 2013. Ο δείκτης Δανείων προς 

Καταθέσεις στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω σε 117%. 

- Μείωση των καθυστερήσεων με Δείκτη Καθυστερήσεων στο 32,7% κυρίως λόγω 

στοχευμένων ενεργειών διαχειρίσεως των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

 

 

ΕΤΟΣ 2014 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ        

            

             ΕνοποιημέναΣτοιχεία           

         31.12.2014 31.12.2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες   2.019.017  1.688.182 

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων    2.771.739  2.566.230   

Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου    4.189   8.836  

 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα    1.148.476  797.393  

 Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών    49.556.985  51.678.313  

 Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου- Διαθέσιμα προς πώληση5.688.286  4.966.934  

 -Διακρατούμενα μέχρι τη λήξη     310.818  1.369.786  
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 - Δανειακού χαρτοφυλακίου      4.299.101  4.308.556  

 Επενδύσεις σε εταιρίες θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες    

         2.072.689  2.070.735  

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες   46.383  50.044 

 Επενδύσεις σε ακίνητα      567.212  560.453  

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια    1.083.348  1.122.470  

 Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια     331.424  242.914  

 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις    3.689.446  2.788.688  

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού      1.365.066  1.542.830  

72.881.490  73.691.629  

Στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση     53.971  5.638  

Σύνολο Ενεργητικού       72.935.461  73.697.267  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα    17.300.114  19.082.724  

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα     1.948.541  1.373.500  

Υποχρεώσεις προς πελάτες (συμπεριλαμβανομένων ομολογιών εκδόσεώς μας)   

         42.900.633  42.484.860 

 Ομολογίες εκδόσεώς μας διατεθείσες σε θεσμικούς επενδυτές και λοιπές δανειακές 

υποχρεώσεις        1.523.521  782.936  

Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήματος και λοιπούς φόρους 

61.794  56.768   

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις    25.502   35.160  

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους  105.353  78.700  

Λοιπές υποχρεώσεις       1.091.747  1.156.000  

Προβλέψεις         212.712  278.884  

Υποχρεώσεις που συνδέονται με στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση 

58.994 

 Σύνολο Υποχρεώσεων (α)      65.228.911  65.329.532  

 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

Μετοχικό Κεφάλαιο       3.830.718  4.216.872  

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο    4.858.216  4.212.062  

Αποθεματικά        105.712  631.033  

Ποσά που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση και αφορούν στοιχεία Ενεργητικού 

προς πώληση        (25) 
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Αποτελέσματα εις νέον      (1.142.801) (747.572) 

Καθαρή θέση Μετόχων της Τραπέζης    7.651.820  8.312.395  

Δικαιώματα τρίτων       23.266  23.640  

Υβριδικά κεφάλαια       31.464  31.700  

Σύνολο Καθαρής Θέσεως (β)     7.706.550  8.367.735  

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσεως (α)+(β)  72.935.461 73.697.267 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 

 

 Ενοποιημένα Στοιχεία 

Από 1 Ιανουαρίου έως 

31.12.2014 31.12.2013 

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα     3.282.288  3.512.375  

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα     (1.343.757) (1.854.554) 

Καθαρό έσοδο από τόκους      1.938.531  1.657.821  

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες     455.220  429.378   

Προμήθειες έξοδα       (58.081) (59.071) 

Καθαρό έσοδο από αμοιβές και προμήθειες    397.139  370.307  

Έσοδα από μερίσματα      1.573   52.027 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων   41.289   256.551  

Λοιπά έσοδα         64.995  74.626  

107.857  332.225  

Σύνολο εσόδων        2.443.527  2.360.353  

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού     (662.601) (661.569) 

Κόστος αποζημιώσεως προγράμματος εθελουσίας εξόδου  (200.800) (200.800) 

Γενικά διοικητικά έξοδα      (614.506) (584.554) 

Αποσβέσεις        (97.953) (92.161) 

Λοιπά έξοδα        (69.251) (87.568) 

Σύνολο εξόδων       (1.645.111) (1.425.852) 

Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 

(1.853.205) (1.923.213) 

Αρνητική υπεραξία εξαγορών     40.287   3.283.052  



109 
 

Αναλογία κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες(10.759) (16.194) 

(1.823.677) 1.343.645 

  Κέρδη/(ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος   (1.025.261) 2.278.146  

Φόρος εισοδήματος       695.553  701.195  

Καθαρά κέρδη/(ζημίες), μετά το φόρο εισοδήματος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες                 

         (329.708) 2.979.341  

Καθαρά κέρδη/(ζημίες), μετά το φόρο εισοδήματος από διακοπείσες δραστηριότητες 

 (57.117) 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες), μετά το φόρο εισοδήματος (α)  (329.708) 2.922.224 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν σε:Μετόχους της Τραπέζης- από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες       (329.809) 2.979.286   

- από διακοπείσες δραστηριότητες       (57.117) 

(329.809) 2.922.169  

 Τρίτους- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες   101   55 

 Λοιπά αποτελέσματα, που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση:Ποσά που 

αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Μεταβολή του αποθεματικού των διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων  

(481.006) 226.865  

Μεταβολή του αποθεματικού αντισταθμίσεως ταμειακών ροών (224.342) 153.151 

 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικονομικών καταστάσεων και αντισταθμίσεως 

μονάδων εξωτερικού       (2.909)  (2.449) 

Μεταβολή αναλογίας λοιπών αποτελεσμάτων συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών 

         (1.318)  1.131  

Φόρος εισοδήματος       182.822  (94.196) 

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες, μετά το φόρο εισοδήματος   (526.753) 284.502 

 Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων από διακοπείσες 

δραστηριότητες, μετά το φόρο εισοδήματος    -   47.037 

 (526.753) 331.539 

 Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 

Μεταβολή αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών 

         (38.364) (5.074) 

Φόρος εισοδήματος       9.930   3.510 
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(28.434) (1.564) 

Σύνολο αποτελεσμάτων, μετά το φόρο εισοδήματος, που καταχωρήθηκαν απευθείας 

στην Καθαρή Θέση (β)      (555.187) 329.975  

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως, μετά το φόρο εισοδήματος (α) + (β)   

         (884.895) 3.252.199  

 Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως που αναλογεί σε: 

Μετόχους της Τραπέζης 

- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες     (884.928) 3.262.233 

 - από διακοπείσες δραστηριότητες     -   (10.080) 

(884.928) 3.252.153  

 Τρίτους- από συνεχιζόμενες δραστηριότητες   33   46 

 Καθαρά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή: 

Βασικά και προσαρμοσμένα (€ ανά μετοχή )     (0,0267) 0,4401 

Βασικά και προσαρμοσμένα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (€ ανά μετοχή )   

         (0,0267) 0,4487 

Βασικά και προσαρμοσμένα από διακοπείσες δραστηριότητες (€ ανά μετοχή ) (0,0086) 

 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

- Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., 

αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους 

χρηματοδοτήσεως, της σταδιακής επιτεύξεως των στόχων των συνεργειών και του 

εξορθολογισμού των λειτουργικών εξόδων.  

- Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ενισχύθηκε περαιτέρω σε 62% στο τέλος του 2014 

έναντι 54% κατά το προηγούμενο έτος. 

- Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών 13,1% με πλήρη 

εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. 

- Αυξημένη εξάρτηση από τις Κεντρικές Τράπεζες που ανήλθε σε Ευρώ 14,8 δισ. στο τέλος 

Δεκεμβρίου 2014 και σε Ευρώ 22,4 δισ. στο τέλος Φεβρουαρίου 2015, λόγω των 

συνεχιζόμενων εκροών καταθέσεων και των συνθηκών που επικρατούν στη διατραπεζική 

αγορά.  
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 - Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων κατά 1,5% το δ΄ τρίμηνο σε Ευρώ 42,9 δισ. Τα 

υπόλοιπα καταθέσεων Ιδιωτών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2% το δ΄ τρίμηνο έναντι 

μειώσεως κατά περίπου 3% στην αγορά.  

- Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 116% στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 

έναντι 122% το προηγούμενο έτος.  

 - Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανήλθε σε Ευρώ 14,8 

δισ., στο τέλος Δεκεμβρίου 2014. 

 - Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.938,5 εκατ., ενισχυμένο κατά 16,2% ετησίως, 

ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων και του 

περιορισμού του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. 

 - Ζημίες μετά Φόρων Ευρώ 329,7 εκατ. το 2014. 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
 

 

 

ΈΤΟΣ 2010 

 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       31.12.2010  31.12.2009 

Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες    7.530  4.252 

Απαιτήσεις κατά χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (µετά από προβλέψεις)    

         3.321  3.707 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσμάτων 

1.723  4.066 

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά µέσα     1.731  1.875 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (µετά από προβλέψεις) 77.261  74.752 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση7.924  14.337 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 

3.626  99 

∆άνεια και απαιτήσεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου   8.816  1.877 
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Ακίνητα επενδύσεων       213  164 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις    -    - 

Συμμετοχές µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης   39  42 

Υπεραξία επιχειρήσεων, λογισµικό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 

2.560  2.486 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία      2.070  2.099 

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους    470  174 

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες   822  805 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος     136  189 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού      2.474  2.460 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση 

         21  - 

Σύνολο Ενεργητικού       120.744 113.394 

Παθητικό 

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύµατα   29.898  21.643 

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά µέσα       1.790  1.329 

Υποχρεώσεις προς πελάτες      68.039  71.194 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους    2.370  1.859 

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις     2.061  1.224 

Ασφαλιστικά αποθέµατα και υποχρεώσεις    2.834  2.581 

Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους    119  137 

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό     152  245 

Φόρος εισοδήματος       76  74 

Λοιπά στοιχεία παθητικού      2.497  3.276 

Σύνολο Παθητικού        109.839 103.566 

Ίδια Κεφάλαια  

Μετοχικό κεφάλαιο        5.137  3.392 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο    3.227  3.335 

Μείον: Ίδιες µετοχές       (4)  (10) 

Αποθεµατικά & αποτελέσµατα εις νέον     1.194  1.735 

Ίδια κεφάλαια µετόχων Τράπεζας      9.654  8.453 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές       834  857 

Προνομιούχοι τίτλοι        415  516 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων       10.905  9.827 
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Σύνολο Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων      120.744 113.394 

 

 

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Χρήσης 

   

31.12.2010  31.12.2009 

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα      6.402  6.577 

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα      (2.254)  (2.611) 

Καθαρά έσοδα από τόκους       4.147  3.966 

Έσοδα προμηθειών        710  715 

Έξοδα προμηθειών       (100)  (55) 

Καθαρά έσοδα / (έξοδα) από προμήθειες     609  660 

Έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες     967  936 

Έξοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες     (891)  (840) 

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες   75  95 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου  

         (138)  428 

Καθαρά λοιπά έσοδα / (έξοδα)      (55)  (73) 

Καθαρά λειτουργικά έσοδα       4.639  5.077 

Δαπάνες προσωπικού        (1.530)  (1577) 

Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα    (781)            (725) 

Αποσβέσεις ακινήτων επενδύσεων, παγίων,  

λογ/κού & λοιπών άυλων περ/κών στοιχείων           (199)  (189) 

Αποσβέσεις & διαγραφές άυλων περ/κών στοιχ.  

αναγνωρισμένων σε συνενώσεις επιχ/σεων     (27)   (24) 

Χρηματοοικονομικό κόστος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών  

μη ελεγχουσών συμμετοχών      (13)  (51) 

 Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων 

          (1.450)  (1303)  

Αναλογία κερδών / (ζημιών) από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 

          1.598   117 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων       637  1252 

Έκτακτη εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης και μη συμψηφιζόμενος φόρος 
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(79)  (47) 

Φόροι          (118)  (240) 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (A)    440  963 

Αναλογούντα σε:  

Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών     34  40 

Μετόχους της Τράπεζας       405  922 

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (B)   (906)  (333) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (A+B)(466)  630 

Αναλογούντα σε:  

Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών     41  16 

Μετόχους της Τράπεζας       (507)  614 

Kέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (ευρώ) - Βασικά και προσαρμοσμένα  

0,4611  1,7189 

 

 

 

ΈΤΟΣ 2011 
 

 

 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       31.12.2011  31.12.2010 

Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες    4.082  7.530 

Απαιτήσεις κατά χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (µετά από προβλέψεις)    

         4.635  3.321 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσμάτων 

2.682  1.723 

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά µέσα     3.610  1.731 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (µετά από προβλέψεις) 71.496  77.261 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση4.509  7.924 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 

1.023  3.626 

∆άνεια και απαιτήσεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου   5.155  8.816 
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Ακίνητα επενδύσεων       274  213 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις    -    - 

Συμμετοχές µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης   42  39 

Υπεραξία επιχειρήσεων, λογισµικό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 

2.136  2.560 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία      2.022  2.070 

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους    1.309  470 

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες   700  822 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος     242  136 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού      2.806  2.474 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση 

         20  21 

Σύνολο Ενεργητικού       106.869  120.744 

Παθητικό 

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύµατα   34.108  29.898 

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά µέσα       4.331  1.790 

Υποχρεώσεις προς πελάτες      59.543  68.039 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους    1.727  2.370 

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις     1.712  2.061 

Ασφαλιστικά αποθέµατα και υποχρεώσεις    2.685  2.834 

Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους    62  119 

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό     275  152 

Φόρος εισοδήματος       52  76 

Λοιπά στοιχεία παθητικού      2.485  2.497 

Σύνολο Παθητικού        106.984 109.839 

Ίδια Κεφάλαια  

Μετοχικό κεφάλαιο        6.137   5.137 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο    3.326   3.227 

Μείον: Ίδιες µετοχές       (110)  (4) 

Αποθεµατικά & αποτελέσµατα εις νέον     (10.187) 1.194 

Ίδια κεφάλαια µετόχων Τράπεζας      (723)  9.654 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές       83  834 

Προνομιούχοι τίτλοι        38  415 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων       253.017 10.905 
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Σύνολο Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων     106.731           120.744 

 

 

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Χρήσης 

 

   

31.12.2011  31.12.2010 

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα      6.586  6.402  

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα      (2.743)  (2.254)  

Καθαρά έσοδα από τόκους       3.842   4.147 

Έσοδα προμηθειών        706   710  

Έξοδα προμηθειών       (212)   (100) 

Καθαρά έσοδα / (έξοδα) από προμήθειες     493  609 

Έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες     789      967 

Έξοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες     (642)   (891) 

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες   146  75 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου  

         (27)   (138) 

Καθαρά λοιπά έσοδα / (έξοδα)      (83)   (55) 

Καθαρά λειτουργικά έσοδα       4.371   4.639 

Δαπάνες προσωπικού        (1.616)  (1.530) 

Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα    (721)   (781)            

Αποσβέσεις ακινήτων επενδύσεων, παγίων,  

λογ/κού & λοιπών άυλων περ/κών στοιχείων           (202)   (199) 

Αποσβέσεις & διαγραφές άυλων περ/κών στοιχ.  

αναγνωρισμένων σε συνενώσεις επιχ/σεων     (23)  (27)   

Χρηματοοικονομικό κόστος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών  

μη ελεγχουσών συμμετοχών       (6)   (13) 

 Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων 

          (3.439)  (1.450) 

 Απομείωση αξίας ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου   (11.783)  -  

Αναλογία κερδών / (ζημιών) από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 

          1  1.598  
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Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων       (13.420) 637 

Έκτακτη εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης και μη συμψηφιζόμενος φόρος 

-       (79) 

Φόροι          (1.095)  (118) 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (A)    (12.324)  440 

Αναλογούντα σε:  

Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών     (19)   34 

Μετόχους της Τράπεζας       (12.344)  405 

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (B)   792   (906) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (A+B)(11.532)  (466) 

Αναλογούντα σε:  

Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών     (20)   41 

Μετόχους της Τράπεζας       (11.552)  (507) 

Kέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (ευρώ) - Βασικά και προσαρμοσμένα 

(12,9283) 0,4611  

 

 

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 2011 

 

 

 Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,3% μετά την 

εγγυημένη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακή ενίσχυση 

ύψους €6,9 δισ. στο πλαίσιο του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των Ελληνικών 

Τραπεζών.  

 Αντίστοιχα, ο δείκτης των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) 

διαμορφώνεται στο 6,3%. 

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €1δισ. μέσω της έκδοσης εξαγοράσιμων 

προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου. 

 Η επαναγορά καλυμμένων ομολογιών και υβριδικών τίτλων πρόσθεσε €302 εκατ. 

βασικά ίδια κεφάλαια. 

 Δραστική μείωση των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα κατά -€250 εκατ. τα 

τελευταία δύο έτη, -15% σε σχέση με τις λειτουργικές δαπάνες του 2009. 
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 Παρά τη μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά - 30% σωρευτικά από τα τέλη 

του 2009, το δανειακό χαρτοφυλάκιο συνεχίζει να χρηματοδοτείται από καταθέσεις με 

το λόγο δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 106% στην Ελλάδα και στο 

109% στον Όμιλο. 

 Προβλέψεις ύψους €2,2 δισ. το 2011 (+60% σε σχέση με το 2010), εκ των οποίων 

€1,8 δισ. στην Ελλάδα, θωρακίζουν την Τράπεζα. 

 Προ-προβλέψεων οργανική κερδοφορία +6% σε σχέση με το 2010. 

 Οργανικά έσοδα στα €2,7 δισ. (-6% σε σχέση με το 2010) παρά τη δυσμενή συγκυρία. 

 Δραστική μείωση κόστους μισθοδοσίας -8% και γενικών εξόδων & αποσβέσεων -9% 

σε σχέση με το 2010. 

 Προβλέψεις στα €1,8 δισ., αυξημένες κατά +82% έναντι του 2010. 

 Ονομαστική αξία επιλέξιμων τίτλων για το PSI+ €14,8 δισ. 

  Λογιστική απομείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου κατά 75% οδήγησε σε ζημία 

ύψους €11.784 εκατ. (προ φόρων). 

 Πρόσθετη απομείωση ύψους €1.170 εκατ. (μετά από φόρους) όλων των απαιτήσεων 

από το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ 2012 

 

 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       31.12.2012  31.12.2011 

Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες   4.409   4.082 

Απαιτήσεις κατά χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (µετά από προβλέψεις)    

         4.318  4.635  

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσμάτων 

5.429    2.682 

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά µέσα     3.693   3.610 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (µετά από προβλέψεις) 69.135   71.496 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση5.215   4.509 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 
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355   1.023 

∆άνεια και απαιτήσεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου   2.743   5.155 

Ακίνητα επενδύσεων       280   274 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις    -    - 

Συμμετοχές µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης   158   42 

Υπεραξία επιχειρήσεων, λογισµικό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 

2.137   2.136 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία      1.968   2.022 

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους    1.297   1.309 

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες   635   700 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος     371   242 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού      2.556  2.806 

Σύνολο Ενεργητικού       104.798 106.731  

Παθητικό 

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύµατα   33.972  34.108 

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά µέσα       4.770    4.331 

Υποχρεώσεις προς πελάτες      58.721  59.543 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους    2.385   1.727 

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις     1.386  1.712 

Ασφαλιστικά αποθέµατα και υποχρεώσεις    2.460   2.685 

Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους    84  62 

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό     229   275 

Φόρος εισοδήματος       47   52 

Λοιπά στοιχεία παθητικού      2.628   2.485  

Σύνολο Παθητικού        106.686  106.984 

Ίδια Κεφάλαια  

Μετοχικό κεφάλαιο        6.137   6.137 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο    3.326   3.326 

Μείον: Ίδιες µετοχές        (23)  (110) 

Αποθεµατικά & αποτελέσµατα εις νέον     (11.593) (10.187) 

Ίδια κεφάλαια µετόχων Τράπεζας      (2.129)  (723) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές       70  83 

Προνομιούχοι τίτλοι        171   386 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων       1.187.563  253.017 
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Σύνολο Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων     104.798  106.731 

 

 

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Χρήσης 

 

   

31.12.2012  31.12.2011 

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα      6.230   6.586 

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα      (2.865)  (2.743) 

Καθαρά έσοδα από τόκους       3.365  3.842  

Έσοδα προμηθειών        776  706  

Έξοδα προμηθειών       (281)   (212)  

Καθαρά έσοδα / (έξοδα) από προμήθειες     494  493  

Έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες     695   789 

Έξοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες     (564)   (642)  

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες   131  146 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου  

         (430)  (27)  

Καθαρά λοιπά έσοδα / (έξοδα)      (32)  (83)  

Καθαρά λειτουργικά έσοδα       3.527  4.371  

Δαπάνες προσωπικού        (1.392)  (1.616)  

Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα    (733)   (721) 

Αποσβέσεις ακινήτων επενδύσεων, παγίων,  

λογ/κού & λοιπών άυλων περ/κών στοιχείων           (209)   (202)  

Αποσβέσεις & διαγραφές άυλων περ/κών στοιχ.  

αναγνωρισμένων σε συνενώσεις επιχ/σεων     (21)  (23)  

Χρηματοοικονομικό κόστος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών  

μη ελεγχουσών συμμετοχών       (5)   (6)  

 Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων 

          (2.966)  (3.439)  

 Απομείωση αξίας ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου   (186)  (11.783)  

Αναλογία κερδών / (ζημιών) από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 

          2  1  
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Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων       (1.985)  (13.420)  

Φόροι          (157)   (1.095)  

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (A)    (2.143)  (12.324)  

Αναλογούντα σε:  

Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών     (4)   (19)  

Μετόχους της Τράπεζας       (2.139)  (12.344)  

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (B)   626   792  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (A+B) (1.516)  (11.532)  

Αναλογούντα σε:  

Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών     (3)   (20)  

Μετόχους της Τράπεζας       (1.513)  (11.552)  

Kέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (ευρώ) - Βασικά και προσαρμοσμένα 

(2,1221)  (12,9283) 

 

 

ΈΤΟΣ 2013 
 

 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       31.12.2013   31.12.2012 

Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες   5.910   4.500  

Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μετά από προβλέψεις)  

2.847   4.318 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  

         3.087   5.429  

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα      3.671   3.693  

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) 67.250  69.135  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση4.285   5.215  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη 

1.237  356  

Δάνεια και απαιτήσεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου    11.955  2.744  

Ακίνητα επενδύσεων        535   280  

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις     -   -  
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Συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης    143   159  

Υπεραξία επιχειρήσεων, λογισμικό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία    

         1.709   2.138 

Ενσώματα πάγια στοιχεία       1.755   1.969  

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους     2.409   1.297  

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες    721   636  

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος      441   371  

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού       2.754   2.558  

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση 

 221   –  

Σύνολο Ενεργητικού       110.930  104.798 

Παθητικό 

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα    27.897  33.972 

 Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα      3.029   4.770  

 Υποχρεώσεις προς πελάτες       62.876  58.722  

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους     2.199   2.385  

 Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις      1.607   1.386  

 Ασφαλιστικά αποθέματα και υποχρεώσεις     2.404   2.460  

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους    53   80  

 Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό     530   388  

 Φόρος εισοδήματος        46   48  

Λοιπά στοιχεία παθητικού       2.406   2.629  

 Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μη κυκλο/ντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς 

πώληση         9   –  

Σύνολο Παθητικού        103.056  106.840  

Ίδια Κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο        2.073   6.138  

 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο    11.975  3.326  

Μείον: Ίδιες μετοχές        (2)   –  

Αποθεματικά & αποτελέσματα εις νέον     (6.935)  (11.748)  

Ίδια κεφάλαια μετόχων Τράπεζας      7.111   (2.284)  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές       683   70  

Προνομιούχοι τίτλοι       80   172  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων       7.874   (2.042)  
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Σύνολο Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων    110.930  104.798 

 

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Χρήσης 

   

31.12.2013  31.12.2012 

Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα      5.520   6.230  

Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα      (2.363)  (2.865) 

Καθαρά έσοδα από τόκους       3.157  3.365  

Έσοδα προμηθειών        793  776  

Έξοδα προμηθειών       (264)   (281)  

Καθαρά έσοδα / (έξοδα) από προμήθειες     529   495  

Έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες     530   695  

Έξοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες     (463)   (564)  

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες   67   131 

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου  

         (95)   (431)  

Καθαρά λοιπά έσοδα / (έξοδα)      113   (33)  

Καθαρά λειτουργικά έσοδα       3.771   3.527  

Δαπάνες προσωπικού        (1.530)  (1.380)  

Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα    (811)   (733) 

Αποσβέσεις ακινήτων επενδύσεων, παγίων,  

λογ/κού & λοιπών άυλων περ/κών στοιχείων           (206)   (209)  

Αποσβέσεις & διαγραφές άυλων περ/κών στοιχ.  

αναγνωρισμένων σε συνενώσεις επιχ/σεων     (20)  (22)  

Χρηματοοικονομικό κόστος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών  

μη ελεγχουσών συμμετοχών       (5)   (5)  

 Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων 

          (1.373)  (2.966)  

 Απομείωση αξίας ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου   -   (187)  

Αναλογία κερδών / (ζημιών) από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 

          (5)   2  

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων       (179)   (1.973)  

Φόροι          986   (158)  
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Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (A)    807   (2.131)  

Αναλογούντα σε:  

Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών     (2)   (4)  

Μετόχους της Τράπεζας       809   (2.127)  

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (B)   (1.168)  573  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (A+B) (361)  (1.558)  

Αναλογούντα σε:  

Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών     (5)   (3)  

Μετόχους της Τράπεζας       (356)   (1.555)  

Kέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (ευρώ) - Βασικά και προσαρμοσμένα 

0,6226  (10,6177) 

 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

 

O Όμιλος παρουσίασε καθαρά κέρδη περιόδου αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας 

ύψους €809 εκατ. κατά το έτος 2013, σε σχέση με σημαντικές ζημίες περιόδου ύψους €2.127 

εκατ. όπως αναμορφώθηκαν για το 2012. Σε αυτό το επίτευγμα συνετέλεσε η βελτίωση του 

εγχώριου οικονομικού κλίματος, επιτρέποντας τη μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων 

επισφαλειών, ο αντιλογισμός απομειώσεων του έτους 2012 που αφορούσαν απαιτήσεις από 

το Ελληνικό Δημόσιο και η εξάλειψη των υψηλών διαπραγματευτικών ζημιών του προ- 

ηγούμενου έτους. Ιδιαίτερα θετική στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων ήταν η συμβολή της 

Finansbank, με καθαρά κέρδη χρήσης ύψους €439 εκατ., παρά τις αντίξοες συνθήκες που 

επικράτησαν στην αγορά της Τουρκίας κατά το β΄ εξάμηνο του έτους. Οι λειτουργικές 

δαπάνες σε επίπεδο Ομίλου παρέμειναν σταθερές. Όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού 

χαρτοφυλακίου του Ομίλου, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η επιβράδυνση στις νέες 

επισφάλειες ενισχύθηκε. Το 2013, οι νέες προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτι- 

κού κινδύνου στην Ελλάδα σημείωσαν πτώση κατά 57% σε ετήσια βάση στα €1,5 δισ., ενώ 

κατά το 2012, που αποτέλεσε την κορύφωση της κρίσης στην Ελλάδα, είχαν ανέλθει σε €3,6 

δισ. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η διενέργεια μειωμένων προβλέψεων σε επίπεδο Ομίλου κατά 

36%, ύψους €1.627 εκατ., έναντι €2.532 εκατ. το προηγούμενο έτος. Εντούτοις, το επίπεδο 

κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις για τον Όμιλο και την Τράπεζα 
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βελτιώθηκε στο 56,0%, έναντι 54,3% ένα έτος νωρίτερα, που αποτελεί τον υψηλότερο δείκτη 

κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων της αγοράς. Επιπλέον, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση 

άνω των 90 ημερών του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 σε 22,5%, έναντι 

19,0% ένα έτος νωρίτερα. Επιπλέον, θετική εξέλιξη αποτελεί η συνεχιζόμενη βελτίωση της 

ρευστότητας. Συγκεκριμένα, η αύξηση των καταθέσεων βελτίωσε το δείκτη ρευστότητας 

(δάνεια προς καταθέσεις) στο 98%, έναντι 108% το Δεκέμβριο του 2012. Ο δείκτης δανείων 

προς καταθέσεις για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 90% –βελτιωμένος κατά 11 ποσοστιαίες 

μονάδες σε ετήσια βάση– διατηρώντας την Τράπεζα με διαφορά στην καλύτερη θέση από 

άποψη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης 

κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου (Core Tier I), ο οποίος ήταν 7,8% την 31 

Δεκεμβρίου 2012 (αναμορφωμένος λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τον Ιούνιο) 

διαμορφώθηκε σε 10,3% την 31 Δεκεμβρίου 2013. 

 

 

ΈΤΟΣ 2014 

 

 

Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       31.12.2014  31.12.2013 

Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες   5.837   5.910    

Απαιτήσεις κατά χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (µετά από προβλέψεις)    

         3.324   2.847 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσμάτων 

2.408   3.087 

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά µέσα     5.943   3.671 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (µετά από προβλέψεις)  68.109   67.250 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση4.775   4.285 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 

1.553   1.237 

∆άνεια και απαιτήσεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου   10.387  11.955 

Ακίνητα επενδύσεων       912   535 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις    -    - 
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Συμμετοχές µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης   141   143 

Υπεραξία επιχειρήσεων, λογισµικό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 

1.756   1.709 

Ενσώµατα πάγια στοιχεία      2.109   1.766 

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους    4.024   2.414 

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες   848   721 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήµατος     522   441 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού      2.591   2.758 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα προς πώληση 

225   201  

Σύνολο Ενεργητικού       115.464  110.930  

Παθητικό 

Υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα   22.226  27.897 

Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα       6.258    3.029 

Υποχρεώσεις προς πελάτες      64.929  62.876 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους    3.940   2.199 

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις     2.051  1.607 

Ασφαλιστικά αποθέµατα και υποχρεώσεις    2.532   2.404 

Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους    44  53 

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό     337   530 

Φόρος εισοδήµατος       75   46 

Λοιπά στοιχεία παθητικού      2.599   2.407 

Υποχρεώσεις σχετιζόµενες µε µη κυκλο/ντα 

περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα προς πώληση    7   8 

Σύνολο Παθητικού        104.998  103.056 

Ίδια Κεφάλαια  

Μετοχικό κεφάλαιο        2.414   2.073 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο    14.060  11.975 

Μείον: Ίδιες µετοχές        –   (2) 

Αποθεµατικά & αποτελέσµατα εις νέον     (6862)  (6935) 

Ίδια κεφάλαια µετόχων Τράπεζας      9.612   7.111 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές       772  683 

Προνομιούχοι τίτλοι        82   80 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων       10.466  7.874 



127 
 

Σύνολο Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων     115.464  110.930  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

31.12.2014  31.12.2013 

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα     5.285   5.520 

Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα     (2.156)  (2.363) 

Καθαρά έσοδα από τόκους       3.129   3.157 

Έσοδα προµηθειών       777   793 

Έξοδα προµηθειών       (246)  (264) 

Καθαρά έσοδα από προµήθειες      531   529 

Έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες     519   530  

Έξοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες     (433)   (463)  

Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες   86   67 

Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων και 

τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου      (187)   (95) 

Καθαρά λοιπά έσοδα / (έξοδα)     5   113 

Καθαρά λειτουργικά έσοδα       3.564   3.771  

∆απάνες προσωπικού       (1.163)  (1.530) 

Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα   (750)   (811) 

Αποσβέσεις ακινήτων επενδύσεων, 

παγίων, λογ/κού & λοιπών άυλων περ/κών στοιχείων  (202)   (206) 

Αποσβέσεις & διαγραφές άυλων 

περ/κών στοιχ. αναγνωρισµένων σε συνενώσεις επιχ/σεων  (4)   (20) 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος δικαιωµάτων 

προαίρεσης µετοχών µη ελεγχουσών συµµετοχών   (3)   (5) 

Προβλέψεις αποµείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων 

(2.865)  (1.373) 

Αναλογία κερδών / (ζηµιών) από συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 

1   (5) 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων       (1.422)  (179) 

Φόροι         1.528   986 

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (A)    106   807 
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Αναλογούντα σε: 

Μετόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών     40   (2) 

Μετόχους της Τράπεζας       66   809 

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (B)  11   (1.168) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (A+B)117  (361) 

Αναλογούντα σε: 

Μετόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών     42   (5) 

Μετόχους της Τράπεζας       75   (356) 

Kέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (ευρώ) - Βασικά και προσαρµοσµένα 

0,0211  0,6230 

 

 

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 

 

Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες  

 Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα. 

Τρέχουσα δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ύψους €15 δισ. από το 

Ευρωσύστημα. 

 Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου του 2014 (προ έκτακτων απομειώσεων) ανήλθαν στα 

€174 εκατ., απορροφώντας έκτακτες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Τα κέρδη 

του Ομίλου μετά από φόρους και έκτακτες προβλέψεις διατηρήθηκαν σε θετικό 

επίπεδο, ανερχόμενα σε €66 εκατ. Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη του Ομίλου το 

2014 ανήλθαν σε €229 εκατ., έναντι ζημιών €226 εκατ. το 2013. 

 Αύξηση των οργανικών εσόδων προ προβλέψεων κατά 77% σε σχέση με το 

προηγούμενο χρόνο. 

 Αύξηση των δανείων κατά 2,7% σε σχέση με το 2013, κυρίως λόγω των εργασιών 

στην Τουρκία. 

 Οι λειτουργικές δαπάνες σε επίπεδο Ομίλου σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 12% 

σε σχέση με το 2013, κυρίως σαν αποτέλεσμα της συγκράτησης του κόστους στην 

Ελλάδα. 
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 Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου βαίνει βελτιούμενη το 2014. Σε επίπεδο Ομίλου ο 

ρυθμός δημιουργίας δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά το δ’ τρίμηνο 

επιβραδύνθηκε κατά 23%, ανερχόμενος στα €265 εκατ. 

 Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμεινε σταθερός σε 

σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στο 24% (32% στην Ελλάδα) 

 Το ποσοστό κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκε σημαντικά στο 60%, από 

54% το 2013. 

 Η κεφαλαιακή θέση παραμένει εύρωστη o CET 1 στο 13,6%. 

 

 

 


