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Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2013 

Οικονομικά 

Αποτελζςματα: 

 Ετιςια κακαρά κζρδθ 2013 φψουσ €809 εκατ. για τον 
Όμιλο, ζναντι ηθμιϊν €2.140 εκατ. το ζτοσ 2012  

 Θετικά αποτελζςματα ςε επίπεδο κακαρϊν κερδϊν 
τριμινου ςτα €547 εκατ., καταδεικνφοντασ τθ ςαφι 
βελτίωςθ του εγχϊριου οικονομικοφ κλίματοσ 

 Άνοδοσ των κερδϊν προ προβλζψεων κατά 50% ςε 
ετιςια βάςθ, ςτα €1.551 εκατ. Προβλζψεισ φψουσ 
€1.627 εκατ., ςε ςχζςθ με €2.532 εκατ. το 2012, 
μειωμζνεσ κατά 36% ςε ςχζςθ με το 2012, ωσ 
αποτζλεςμα τθσ μείωςθσ των νζων επιςφαλειϊν 

Κερδοφορία 

Θυγατρικϊν: 

 Ιδιαίτερα ςθμαντικι ςυνειςφορά τθσ κυγατρικισ τθσ 
ΕΣΕ ςτθν Σουρκία, Finansbank, με κακαρά κζρδθ 
φψουσ €439 εκατ., μειωμζνα ςε ετιςια βάςθ κατά 
μόλισ 9% ςε ςτακερι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία, παρά 
τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ που επικράτθςαν ςτθν τοπικι 
αγορά το βϋ εξάμθνο του 2013 

 Θετικι ςυνειςφορά από τισ δραςτθριότθτεσ ςτθ ΝΑ 
Ευρϊπθ, με κακαρά κζρδθ φψουσ €32 εκατ. το 2013, 
ζναντι ηθμιϊν €65 εκατ. το 2012 

Ποιότθτα 

Χαρτοφυλακίου και 

Προβλζψεισ: 

 Περαιτζρω πτϊςθ των νζων επιςφαλειϊν ςτθν Ελλάδα, 
ςτα €332 εκατ., ςυνεχίηοντασ τθν τάςθ αποκλιμάκωςισ 
τουσ για πζντε ςυνεχόμενα τρίμθνα. Νζεσ επιςφάλειεσ 
για το ςφνολο του ζτουσ μειωμζνεσ κατά 57% ςε ετιςια 
βάςθ 

 Δείκτθσ κακυςτεριςεων 90+ θμερϊν ςτο 22,5% για τον 
Όμιλο. Ο αντίςτοιχοσ δείκτθσ για το  εγχϊριο 
χαρτοφυλάκιο διαμορφϊκθκε ςτο 27,4%, 
παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά μόνο 30 μ.β. το δϋ 
τρίμθνο 

  Τψθλό ποςοςτό κάλυψθσ επιςφαλϊν απαιτιςεων του 
Ομίλου και τθσ Σράπεηασ από προβλζψεισ ςτο 56%, 
αυξθμζνο κατά 3 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ετιςια βάςθ, 
που αποτελεί το υψθλότερο μεταξφ των ανταγωνιςτϊν 

Μείωςθ Κόςτουσ:   Περικοπι  λειτουργικϊν δαπανϊν ςτθν Ελλάδα κατά 5% 
και ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ κατά 4%, ςε ςχζςθ με το 2012. 
θμαντικι μείωςθ δαπανϊν προςωπικοφ κατά 8% ςτθν 
Ελλάδα, υποςτθριηόμενθ από τθν εφαρμογι τθσ νζασ 
υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ το δεφτερο εξάμθνο 
του ζτουσ 
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  ωρευτικι μείωςθ του εγχϊριου λειτουργικοφ κόςτουσ 
κατά 22% από το 2009, κυρίωσ μζςω τθσ περικοπισ των 
δαπανϊν προςωπικοφ κατά 25% τθν ίδια περίοδο. 
Περαιτζρω ςθμαντικι μείωςθ κα επιτευχκεί μζςω του 
ιδιαίτερα επιτυχθμζνου προγράμματοσ εκελουςίασ 
εξόδου για πάνω από 2.500 εργαηόμενουσ τθσ 
Σράπεηασ, το κόςτοσ τθσ οποίασ ενςωματϊκθκε πλιρωσ 
ςτο δϋ τρίμθνο του 2013  

Κεφαλαιακι Επάρκεια:  Pro-forma δείκτθσ κφριων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων 
(Core Tier I) ςτο 11,2%   

Βελτιοφμενθ Ρευςτότθτα:   θμαντικι αφξθςθ τθσ κατακετικισ βάςθσ του Ομίλου 
ςε ετιςια βάςθ, μζςω ςυνειςφοράσ όλων των κφριων 
περιοχϊν δραςτθριοποίθςθσ τθσ ΕΣΕ: Ελλάδα +12%, ΝΑ 
Ευρϊπθ +9%, Finansbank +16%  

 Σαχεία μείωςθ του εγχϊριου κόςτουσ κατακζςεων, 
λόγω τθσ ανατιμολόγθςθσ των προκεςμιακϊν 
κατακζςεων 

 θμαντικι μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το 
Ευρωςφςτθμα κατά €1,5 δις. το δϋ τρίμθνο και κατά 
επιπλζον €1,7 δις. μζςα ςτο 2014, αποτελϊντασ πλζον 
το 11% του ενεργθτικοφ του Ομίλου 

 Δείκτθσ δανείων προσ κατακζςεισ ςτθν Ελλάδα ςτο 
90%, ζναντι 101% ςτο τζλοσ του 2012. ε επίπεδο 
Ομίλου, ο ςχετικόσ δείκτθσ διαμορφϊκθκε ςε 97%, 
ζναντι 108% το Δεκζμβριο του 2012  

Άςκθςθ Blackrock:  Μακράν χαμθλότερεσ δυνθτικζσ ηθμίεσ ςτο εγχϊριο 
χαρτοφυλάκιο τθν περίοδο τθσ άςκθςθσ για τθν ΕΣΕ ςε 
ςχζςθ με τισ λοιπζσ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ, φψουσ €8,7 
δις., καλυμμζνεσ κατά 74% από προβλζψεισ 

 Κακαρζσ δυνθτικζσ ηθμίεσ μετά από προβλζψεισ ςτα 
€2,3 δις., που μποροφν να καλυφκοφν από νζεσ 
προβλζψεισ, δεδομζνου του ετιςιου ρυκμοφ 
διενζργειάσ τουσ, τθσ τάξθσ των €1,2 δις. (2013)    

 Σα κζρδθ προ προβλζψεων του Ομίλου, φψουσ €1,55 
δις., για το 2013 υπερζβθςαν τθν πρόβλεψθ 
δθμιουργίασ εςωτερικοφ κεφαλαίου ςτον τριετι 
ορίηοντα τθσ άςκθςθσ μζςα ςε ζνα μόλισ ζτοσ  

 Κάλυψθ των υπολογιςκειςϊν κεφαλαιακϊν αναγκϊν 
εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, χωρίσ αφξθςθ 
μετοχικοφ κεφαλαίου 
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H τάςθ επανόδου τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςε αναπτυξιακι τροχιά, μετά τθ βακφτατθ 

εξαετι φφεςθ, ενιςχφεται ςαφϊσ από τθν ιςχυρι βελτίωςθ των δεικτϊν οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ. Βαςικι κινθτιρια δφναμθ για τθν επιςτροφι ςε κετικό ρυκμό οικονομικισ 

ανάπτυξθσ αποτελεί θ ςυνεχισ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ςτον επιχειρθματικό τομζα. Η 

Εκνικι Τράπεηα, πρωτοςτατεί και πάλι ςε αυτι τθν προςπάκεια, ςτθρίηοντασ τθ 

δθμιουργικότθτα, τθν καινοτομία και τθν εξωςτρζφεια, χρθματοδοτϊντασ επιχειριςεισ και 

νοικοκυριά, ϊςτε να δοκεί περαιτζρω ϊκθςθ ςτισ προςπάκειεσ ανάκαμψθσ τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ τθσ χϊρασ.  

Το 2013 ιταν κερδοφόρο για τον  Όμιλο τθσ Εκνικισ  τόςο ςε επίπεδο λειτουργικϊν όςο και 

κακαρϊν κερδϊν ςτισ εγχϊριεσ και τισ διεκνείσ δραςτθριότθτεσ. Η ςυνεχιηόμενθ βελτίωςθ 

του οικονομικοφ κλίματοσ ςτθν Ελλάδα επζτρεψε τθ μείωςθ του κόςτουσ κινδφνου τθσ 

χϊρασ και τθ ςυγκράτθςθ του ρυκμοφ δθμιουργίασ νζων επιςφαλειϊν, κακϊσ οι νζεσ 

επιςφάλειεσ ςτο εγχϊριο χαρτοφυλάκιο μειϊκθκαν περαιτζρω το δϋτρίμθνο, με αποτζλεςμα 

τθν οριακι μόνο επιδείνωςθ του δείκτθ κακυςτεριςεων. Άλλωςτε, τα αποτελζςματα τθσ 

άςκθςθσ τθσ Blackrock κατζδειξαν τθ ςαφι υπεροχι τθσ Τράπεηασ αναφορικά με τθν 

πρόβλεψθ δυνθτικϊν ηθμιϊν του εγχϊριου χαρτοφυλακίου δανείων. 

Ιδιαίτερα κετικά αποτελζςματα προζκυψαν από τισ διεκνείσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου, με 

τισ κυγατρικζσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ να επιςτρζφουν ςτθν κερδοφορία και τθ Finansbank να 

επιδεικνφει αξιοςθμείωτθ αντοχι ςτισ δυςμενείσ ςυνκικεσ που επικράτθςαν ςτθν Τουρκία, 

ςυμβάλλοντασ κετικά ςτθν κερδοφορία. Βαςικι ςτρατθγικι μασ και για τθν επόμενα χρόνια 

αποτελεί θ επίτευξθ διατθριςιμθσ και διαχρονικισ οργανικισ κερδοφορίασ. Η ικανότθτα τθσ 

Εκνικισ να το επιτφχει  επιβεβαιϊνεται και από τα ίδια τα αποτελζςματα του 2013.   

Ο Όμιλοσ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ κα ςυνεχίςει να προβαίνει ςε κινιςεισ ενίςχυςθσ των 

κεφαλαιακϊν του αποκεμάτων με ςειρά ενεργειϊν που ςκοπεφουν ςτθν κάλυψθ των 

κεφαλαιακϊν αναγκϊν ζτςι όπωσ προζκυψαν από τθν άςκθςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

Παράλλθλα, λαμβανομζνων υπόψθ των ςυνκθκϊν, με ςθμαντικι ρευςτότθτα, ποιοτικά 

κωρακιςμζνο χαρτοφυλάκιο και οργανικι-διατθριςιμθ κερδοφορία, θ Εκνικι κα ςυνεχίςει 

το διαχρονικό τθσ ρόλο ωσ του βαςικοφ μοχλοφ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ και ςτιριξθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ. 

Ακινα, 20 Μαρτίου 2014 

Αλζξανδροσ Τουρκολιάσ 

Διευκφνων Σφμβουλοσ 
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O Όμιλοσ τθσ ΕΣΕ παρουςίαςε κακαρά κζρδθ φψουσ €809 εκατ. κατά το ζτοσ 2013, ςε ςχζςθ 

με ςθμαντικζσ ηθμίεσ φψουσ €2.140 εκατ. το 2012. ε αυτό το επίτευγμα ςυνετζλεςε θ 

βελτίωςθ του εγχϊριου οικονομικοφ κλίματοσ, επιτρζποντασ τθ μείωςθ του ρυκμοφ 

δθμιουργίασ νζων επιςφαλειϊν, ο αντιλογιςμόσ απομειϊςεων του ζτουσ 2012 που 

αφοροφςαν απαιτιςεισ από το Ελλθνικό Δθμόςιο και θ εξάλειψθ των υψθλϊν 

διαπραγματευτικϊν ηθμιϊν του προθγοφμενου ζτουσ. Ιδιαίτερα κετικι ςτθ διαμόρφωςθ 

των αποτελεςμάτων ιταν θ ςυμβολι τθσ Finansbank, με κζρδθ €439 εκατ., παρά τισ αντίξοεσ 

ςυνκικεσ που επικράτθςαν ςτθν αγορά τθσ Σουρκίασ κατά το βϋ εξάμθνο του ζτουσ, ενϊ οι 

κυγατρικζσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ1 ςυνζβαλαν με κζρδθ €32 εκατ., ζναντι ηθμιϊν φψουσ €65 εκατ. 

το 2012. ε επίπεδο δ’ τριμινου, ο Όμιλοσ ςθμείωςε κακαρά κζρδθ φψουσ €547 εκατ.     

Σα κακαρά επιτοκιακά ζςοδα του Ομίλου το δϋ τρίμθνο ςυνζχιςαν να ανακάμπτουν τόςο 

ςτθν Ελλάδα (+5%) όςο και ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ (+6%), ενϊ επζδειξαν εξαιρετικι ανκεκτικότθτα 

ςτθν Σουρκία (-1% ςε τοπικό νόμιςμα).  

Οι λειτουργικζσ δαπάνεσ ςε επίπεδο Ομίλου παρουςίαςαν ςτακεροποιθτικζσ τάςεισ (+1% 

ςε ετιςια βάςθ), κακϊσ υπιρξε ςθμαντικι περαιτζρω περιςτολι δαπανϊν ςτθν Ελλάδα και 

τθ ΝΑ Ευρϊπθ, αντιςτακμίηοντασ τθν άνοδο των δαπανϊν ςτθν αναπτυςςόμενθ αγορά τθσ 

Σουρκίασ (άνοιγμα 93 νζων καταςτθμάτων τθσ Finansbank κατά τθ διάρκεια του ζτουσ). Πιο 

ςυγκεκριμζνα, οι εγχϊριεσ δαπάνεσ προςωπικοφ παρουςίαςαν πτϊςθ κατά 8% ςε ετιςια 

βάςθ, υποςτθριηόμενεσ από τθν εφαρμογι νζασ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ από 

1.7.2013. υνολικά, οι εγχϊριεσ δαπάνεσ μειϊκθκαν κατά 5%. Επίςθσ και ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, 

ςυνεχίςτθκε θ περιςτολι των λειτουργικϊν δαπανϊν (-4% ςε ετιςια βάςθ), παρά το 

ςθμαντικά υψθλότερο πλθκωριςμό τθσ περιοχισ.  

Όςον αφορά τθν ποιότθτα του δανειακοφ χαρτοφυλακίου του Ομίλου, είναι πολφ 

ενκαρρυντικό ότι θ επιβράδυνςθ ςτισ νζεσ επιςφάλειεσ ενιςχφεται, ενϊ αντιςτροφι τθσ 

τάςθσ ςθμειϊκθκε κατά το δ’ τρίμθνο του 2013 και ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ, όπου ςθμειϊκθκαν 

επανειςπράξεισ φψουσ €47 εκατ. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι νζεσ επιςφάλειεσ ςε επίπεδο 

Σράπεηασ ςθμείωςαν πτϊςθ κατά 57% ςε ετιςια βάςθ ςτα €1,5 δις. κατά το 2013, ενϊ κατά 

το 2012, που αποτζλεςε τθν κορφφωςθ τθσ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα, είχαν ανζλκει ςε €3,6 δις. 

Αποτζλεςμα αυτϊν ιταν θ διενζργεια μειωμζνων προβλζψεων ςε επίπεδο Ομίλου κατά 

36%, φψουσ €1.627 εκατ., ζναντι €2.532 εκατ. το προθγοφμενο ζτοσ. Εντοφτοισ, το επίπεδο 

κάλυψθσ των επιςφαλϊν απαιτιςεων από προβλζψεισ για τον Όμιλο και τθν Σράπεηα 

βελτιϊκθκε ςτο 56%, ζναντι 54% ζνα ζτοσ νωρίτερα, που αποτελεί τον υψθλότερο δζκτθ 

κάλυψθσ επιςφαλϊν απαιτιςεων τθσ αγοράσ.  Επιπλζον, ο δείκτθσ δανείων ςε κακυςτζρθςθ 

άνω των 90 θμερϊν του Ομίλου διαμορφϊκθκε ςτο τζλοσ Δεκεμβρίου 2013 ςε 22,5%, 

ζναντι 19,0% ζνα ζτοσ νωρίτερα. 

Επιπλζον, κετικι εξζλιξθ αποτελεί θ ςυνεχιηόμενθ βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτασ. υγκεκριμζνα, 

θ αφξθςθ των κατακζςεων βελτίωςε το δείκτθ ρευςτότθτασ (δάνεια : κατακζςεισ) ςτο 97%, 

ζναντι 108% το Δεκζμβριο του 2012. Ο δείκτθσ δανείων προσ κατακζςεισ για τθν Ελλάδα 

διαμορφϊκθκε ςε 90% –βελτιωμζνοσ κατά 11 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ετιςια βάςθ– 

                                                           
1 Περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςε Βουλγαρία, Ρουμανία, ερβία, Αλβανία και ΠΓΔΜ 
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διατθρϊντασ τθν ΕΣΕ με διαφορά ςτθν καλφτερθ κζςθ από άποψθ ρευςτότθτασ ςτθν 

εγχϊρια αγορά. Η εξζλιξθ αυτι αποτελεί απτι ζνδειξθ τθσ υγιοφσ ρευςτότθτασ τθσ ΕΣΕ και 

των βελτιοφμενων δυνατοτιτων χρθματοδότθςθσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. 

Είναι αξιοςθμείωτο ότι ο αντίςτοιχοσ δείκτθσ για τθ ΝΑ Ευρϊπθ, ο οποίοσ διαμορφϊκθκε 

ςτο 99%, βελτιωμζνοσ κατά 14 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ετιςια βάςθ, κυμαίνεται ςε επίπεδα 

χαμθλά ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα του ανταγωνιςμοφ ςτισ εν λόγω αγορζσ, ενϊ ζχει μειωκεί 

περίπου κατά το ιμιςυ από τα προ κρίςθσ επίπεδα. τθν Σουρκία, θ αφξθςθ των 

κατακζςεων κατά 16% ετθςίωσ υπερζβθ τθν αφξθςθ των δανείων (+13% ετθςίωσ), ενϊ 

ςθμαντικι βελτίωςθ ςθμειϊκθκε και ςτο μείγμα των κατακζςεων, μζςω ενίςχυςθσ κατά 

65% ςε ετιςια βάςθ των χαμθλοφ κόςτουσ κατακζςεων όψεωσ.  

Όςον αφορά τθν κεφαλαιακι επάρκεια, ο δείκτθσ κφριων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων του 

Ομίλου (Core Tier I) διαμορφϊκθκε ςε 10,3%, ενϊ αν λθφκοφν υπόψθ οι μεκοδολογικζσ 

αλλαγζσ ςτο μοντζλο υπολογιςμοφ του ςτακμιςμζνου ενεργθτικοφ τθσ Finansbank και το 

όφελοσ από τθ ςυμφωνία πϊλθςθσ του Αςτζρα Βουλιαγμζνθσ, ζφταςε το 11,2%. Ο δείκτθσ 

περιλαμβάνει χαμθλι επιβάρυνςθ από μθ πραγματοποιθκείςεσ ςυναλλαγματικζσ ηθμίεσ 

από τθν τουρκικι λίρα κατά 24 μ.β. το δϋ τρίμθνο. Θετικά ςυνειςζφερε θ κερδοφορία του 

ζτουσ, θ μικρι κεφαλαιακι ενίςχυςθ των νεοαποκτθκειςϊν τραπεηϊν FBB και Probank, 

κακϊσ και το όφελοσ από τθν πϊλθςθ τθσ εταιρείασ εκμετάλλευςθσ ακινιτων Εκνικι 

Πανγαία.  

Αναφορικά με τα αποτελζςματα τθσ άςκθςθσ τθσ Blackrock, θ οποία επιφορτίςτθκε με τθν 

εκτίμθςθ των δυνθτικϊν ηθμιϊν των δανειακϊν χαρτοφυλακίων, τονίηεται ότι θ Εκνικι 

Σράπεηα ζχει μακράν τισ χαμθλότερεσ δυνθτικζσ ηθμίεσ για τθν περίοδο τθσ άςκθςθσ, ςε 

ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ. υγκεκριμζνα, οι προβλζψεισ για δυνθτικζσ 

ηθμιζσ ςτο εγχϊριο χαρτοφυλάκιο που εκτίμθςε θ Blackrock για το διάςτθμα Ιουνίου 2013 – 

Δεκεμβρίου 2016 ανιλκαν ςε €8,7 δις., ενϊ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ υπάρχουςεσ 

προβλζψεισ που παρζχουν κάλυψθ κατά 74%, οι κακαρζσ δυνθτικζσ ηθμιζσ για τθν ερχόμενθ 

τριετία διαμορφϊνονται ςε μόλισ €2,3 δις. θμειϊνεται ότι ο τρζχων ρυκμόσ διενζργειασ 

εγχϊριων προβλζψεων ςε ετιςια βάςθ ανζρχεται ςε €1,2 δις. (2013). 

Αναφορικά με τον υπολογιςμό τθσ δθμιουργίασ εςωτερικοφ κεφαλαίου φψουσ €1,45 δις. 

για τα 3 χρόνια μζχρι το 2016, αρκεί να ςθμειωκεί ότι τα κζρδθ προ προβλζψεων του 

Ομίλου τθσ ΕΣΕ για το 2013 –ζτοσ φφεςθσ για τθν Ελλάδα και ςθμαντικϊν πιζςεων για τθν 

Σουρκία- ανιλκαν ςε €1,55 δις., υπερβαίνοντασ τθν πρόβλεψθ ςε ζνα μόλισ ζτοσ.    

Η Διοίκθςθ τθσ ΕΣΕ διλωςε ότι ςκοπεφει να καλφψει τισ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ που 

υπολογίςτθκαν από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (€2,2 δις.) εντόσ ευλόγου χρονικοφ 

διαςτιματοσ, χωρίσ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου.    
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Ελλάδα: Οι ενδείξεισ ςτακεροποίθςθσ ςτθν ελλθνικι οικονομία 
αντιςτρζφουν τισ υψθλζσ ηθμίεσ του προθγοφμενου ζτουσ   

Σο 2013 τα κακαρά κζρδθ από τισ εγχϊριεσ δραςτθριότθτεσ ανιλκαν ςε €341 εκατ., ζναντι 

ηθμιϊν €2.724 εκατ. το ζτοσ 2012. ε αυτι τθν εξζλιξθ ςυνζβαλαν: 

i) θ άνοδοσ των λειτουργικϊν εςόδων κατά 41%, τα οποία ανιλκαν ςε €1.758 

εκατ., ζναντι €1.250 εκατ. το 2012,  

ii) θ μείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν κατά 5% ςε ετιςια βάςθ (αν δεν λθφκοφν 

υπόψθ θ ενοποίθςθ τθσ FBB και τθσ Probank, μθ επαναλαμβανόμενα κόςτθ 

ενοποίθςθσ και ζκτακτοι φόροι, θ πραγματικι μείωςθ διαμορφϊκθκε ςε 8%),  

iii) θ δραςτικι μείωςθ των διαπραγματευτικϊν ηθμιϊν (-€41 εκατ. ζναντι -€615 

εκατ. το 2012),  

iv) θ μείωςθ των προβλζψεων για μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια κατά 41% (ι €0,84 

δις. ςε ετιςια βάςθ), ςτα €1.185 εκατ., ωσ απόρροια των ςθμαντικά 

χαμθλότερων νζων επιςφαλειϊν κατά τθ διάρκεια του ζτουσ,  

v) ο αντιλογιςμόσ τθσ απομείωςθσ απαιτιςεων ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και 

άλλων εκτάκτων προβλζψεων, λόγω τθσ βελτίωςθσ των περικωρίων των 

ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου, που ςυνειςζφερε ςωρευτικά €0,95 δις. ςε 

ετιςια βάςθ. 

Η βελτίωςθ των κακαρϊν επιτοκιακϊν εςόδων για τζταρτο ςυνεχόμενο τρίμθνο (+5% 

ζναντι του προθγοφμενου τριμινου) προιλκε από τθν ανατιμολόγθςθ των 

προκεςμιακϊν κατακζςεων –θ οποία ςυνεχίηεται- και τθ μείωςθ του κόςτουσ 

χρθματοδότθςθσ από το Ευρωςφςτθμα.  

Η περικοπι των λειτουργικϊν δαπανϊν το 2013 ζφταςε το 8% (εξαιρουμζνθσ τθσ 

επίδραςθσ των ςυγχωνεφςεων), ενϊ οι δαπάνεσ προςωπικοφ μειϊκθκαν κατά 12% 

αντίςτοιχα. Σο κόςτοσ του εκτεταμζνου προγράμματοσ εκελουςίασ εξόδου, ςτθν οποία 

ςυμμετείχαν πάνω από 2.500 εργαηόμενοι, ενςωματϊκθκε ςτο δϋ τρίμθνο και κα 

αποδϊςει ετιςιο όφελοσ  €155 εκατ. ι 20% του κόςτουσ το 2014. 

Οι κατακζςεισ ιδιωτϊν αυξικθκαν κατά 14% ετθςίωσ, εμφανίηοντασ ςτακεροποίθςθ 

ςτο δϋ τρίμθνο. Η αφξθςθ των κατακζςεων εντόσ του ζτουσ αντανακλά τθν ανάκτθςθ τθσ 

εμπιςτοςφνθσ των Ελλινων κατακετϊν προσ τθν Σράπεηα και γενικά το τραπεηικό 

ςφςτθμα τθσ χϊρασ. υγκεκριμζνα, ςθμειϊκθκε ιςχυρι άνοδοσ τόςο των προκεςμιακϊν 

λογαριαςμϊν κατά 23% ςε ετιςια βάςθ, όςο και των λογαριαςμϊν όψεωσ και 

ταμιευτθρίου κατά το ίδιο ποςοςτό. Είναι αξιοςθμείωτο ότι θ βελτίωςθ τθσ κατακετικισ 

βάςθσ επετεφχκθ παράλλθλα με τθ ςθμαντικι αποκλιμάκωςθ των επιτοκίων 

κατακζςεων.  

Οι χορθγιςεισ πριν από τθν αφαίρεςθ των προβλζψεων διαμορφϊκθκαν ςε €46,5 δις., 

μειωμζνεσ κατά 4% ςε ετιςια βάςθ. Η απομόχλευςθ ςτο χαρτοφυλάκιο λιανικισ 

ςυνεχίςτθκε, ενϊ τα υπόλοιπα των επιχειρθματικϊν δανείων ςθμείωςαν αφξθςθ κατά 
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2% το τελευταίο τρίμθνο, κακϊσ το οικονομικό κλίμα ςτθ χϊρα άρχιςε ςταδιακά να 

βελτιϊνεται.  

Ο δείκτθσ δανείων προσ κατακζςεισ τθσ Σράπεηασ διαμορφϊκθκε ςε 90% το Δεκζμβριο 

του 2013, ζναντι 101% ζνα ζτοσ νωρίτερα. Η χρθματοδότθςθ από το Ευρωςφςτθμα 

μειϊκθκε περαιτζρω κατά €1,5 δις. το δϋ τρίμθνο 2013 και κατά €1,7 δις. επιπλζον από 

τθν αρχι του 2014.    

Οι νζεσ κακυςτεριςεισ άνω των 90 θμερϊν ςυνζχιςαν τθν πτωτικι τουσ πορεία το δϋ 

τρίμθνο, ςτα €332 εκατ. (-13% ςε τριμθνιαία βάςθ), ενϊ οι νζεσ επιςφάλειεσ για το ςφνολο 

του ζτουσ διαμορφϊκθκαν ςε €1,5 δις., μειωμζνεσ κατά 57% ςε ετιςια βάςθ. Ωσ 

αποτζλεςμα, οι προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ μειϊκθκαν κατά 41% ετθςίωσ, ενϊ 

παράλλθλα ο δείκτθσ κάλυψθσ των επιςφαλειϊν αυξικθκε κατά 290 μ.β. ετθςίωσ και κατά 

110 μ.β. ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο, ςτο 56%. Ο δείκτθσ δανείων ςε 

κακυςτζρθςθ +90 θμερϊν ανιλκε ςε 27,4%, ζναντι 27,1% του προθγοφμενου τριμινου.  

Finansbank: Κζρδθ μετά φόρων TL 1,1 δις. μειωμζνα κατά μόλισ 9%  

Σα κακαρά κζρδθ τθσ Finansbank ανιλκαν ςε TL 1.106 εκατ. (€439 εκατ.), μειωμζνα κατά 

9% ςε ςχζςθ με το 2012 (ςε ςτακερι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία), παρά τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ 

που επικράτθςαν ςτθν Σουρκία το βϋ εξάμθνο του 2013. Σο γεγονόσ αυτό καταδεικνφει τθν 

ανκεκτικότθτα του επιχειρθματικοφ μοντζλου τθσ κυγατρικισ και προοιωνίηει κετικά για τθν 

εξζλιξθ των εργαςιϊν τθσ το 2014. 

Σα κακαρά λειτουργικά ζςοδα εμφάνιςαν εξαιρετικι ανκεκτικότθτα (+11% ςε ετιςια βάςθ, 

ςτακερά ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο), παρά τισ αλλαγζσ ςτο εποπτικό πλαίςιο 

λειτουργίασ των τραπεηϊν και τθν άνοδο των επιτοκίων ςτθν Σουρκία. Σα αποτελζςματα 

αυτά επιτεφχκθκαν χάρθ ςτθν άνοδο τόςο των κακαρϊν εςόδων από τόκουσ κατά +11% όςο 

και των προμθκειϊν κατά 9%, ςε ετιςια βάςθ. ε επίπεδο δ’ τριμινου ςθμειϊκθκε 

ςθμαντικι πίεςθ ςτο κακαρό επιτοκιακό περικϊριο, κυρίωσ λόγω των εποπτικϊν 

περιοριςμϊν αλλά και τθσ αφξθςθσ των επιτοκίων αναφοράσ ςτθ χϊρα. Πάραυτα, το 

περικϊριο διαμορφϊκθκε ςτο υψθλό επίπεδο των 556 μ.β.  

Ο δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ (δαπάνεσ:ζςοδα) διαμορφϊκθκε ςε 50%, ενςωματϊνοντασ 

τθν αφξθςθ των δαπανϊν λόγω τθσ ταχείασ επζκταςθσ του δικτφου καταςτθμάτων (+93 νζεσ 

μονάδεσ ζναντι του Δεκεμβρίου 2012), τθσ αφξθςθσ του προςωπικοφ κατά περίπου 2.000 

άτομα, αλλά και του ςχετικά υψθλοφ πλθκωριςμοφ τθσ χϊρασ.  

Οι ςυνολικζσ χορθγιςεισ τθσ Finansbank ανιλκαν ςε TL 48,0 δις. (€16,2 δις.), ςθμειϊνοντασ 

αφξθςθ 13% ςε ετιςια βάςθ, θ οποία καλφφκθκε πλιρωσ από τθν αφξθςθ των κατακζςεων. 

Ωσ αποτζλεςμα τθσ αλλαγισ ςτρατθγικισ από τθν αρχι του 2013, με ςτροφι προσ τθ 

χρθματοδότθςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, το δανειακό χαρτοφυλάκιο λιανικισ 

τραπεηικισ αυξικθκε κατά 4% ςε ετιςια βάςθ ςτα TL 26,0 δις. ενϊ το δανειακό 

χαρτοφυλάκιο επιχειρθματικισ τραπεηικισ αυξικθκε κατά 26% ςτα TL 22,0 δις.  
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Οι κατακζςεισ τθσ Finansbank αυξικθκαν κατά 16% ςτα TL 37,3 δις. (€12,6 δις.), με τισ 

χαμθλοφ κόςτουσ κατακζςεισ όψεωσ (+65% ςε ετιςια βάςθ) να αποτελοφν αυξθμζνο 

ποςοςτό των ςυνολικϊν κατακζςεων (15% το Δεκζμβριο του 2013, ζναντι 10% ζνα ζτοσ 

νωρίτερα).  

Ο δείκτθσ δανείων ςε κακυςτζρθςθ διαμορφϊκθκε ςε 6,1% ζναντι 5,5% το Δεκζμβριο του 

2012. Ακολουκϊντασ ςυντθρθτικι πολιτικι, οι  προβλζψεισ τθσ Finansbank το 2013 ανιλκαν 

ςε TL 844 εκατ. (+38% ετθςίωσ). Η κάλυψθ των κακυςτεροφμενων δανείων από προβλζψεισ 

διαμορφϊκθκε ςε 68%. 

Ο υνολικόσ Δείκτθσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ (CAR) ανιλκε ςε 17,2%, που αποτελεί τον 

υψθλότερο μεταξφ των κφριων ανταγωνιςτϊν τθσ. Επιςθμαίνεται ότι θ Finansbank ζχει 

μακράν τθ χαμθλότερθ ζκκεςθ ςε κρατικά ομόλογα ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ τουρκικζσ 

τράπεηεσ. 

ΝΑ Ευρϊπθ1: Επιςτροφι ςτθν κερδοφορία μετά τθν ομαλοποίθςθ των 
προβλζψεων για πιςτωτικό κίνδυνο 

Κατά το 2013, οι δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ απζφεραν κακαρά κζρδθ 

φψουσ €32 εκατ., ζναντι ηθμιϊν φψουσ €65 εκατ. το 2012. τθν κερδοφορία ςυνζβαλε κατά 

κφριο λόγο θ πτϊςθ του ρυκμοφ αφξθςθσ των επιςφαλειϊν λόγω τθσ ομαλοποίθςθσ τθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν περιοχι, κακϊσ και θ ενίςχυςθ των επανειςπράξεων, 

ιδιαίτερα το δϋ τρίμθνο, γεγονόσ που οδιγθςε ςτθ διενζργεια μειωμζνων προβλζψεων κατά 

+54% ςε ςχζςθ με το 2012. Επιπλζον, τα κακαρά επιτοκιακά ζςοδα ςυνζχιςαν να 

ανακάμπτουν κατά το δ’ τρίμθνο, ενιςχυμζνα κατά 6% ζναντι του προθγοφμενου τριμινου.  

Παράλλθλα, θ πολιτικι περιοριςμοφ του λειτουργικοφ κόςτουσ ςυνεχίςτθκε, αποδίδοντασ 

ετιςια μείωςθ κατά 4% ςε ςχζςθ με το 2012. 

Η ρευςτότθτα βελτιϊκθκε περαιτζρω, κακϊσ ςθμειϊκθκε άνοδοσ των κατακζςεων κατά 9% 

ςε ετιςια βάςθ, ςτα €5,5 δις. θμειϊνεται ότι θ βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτασ των κυγατρικϊν 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ εξάλειψε το άνοιγμα μεταξφ χορθγιςεων και κατακζςεων, 

με αποτζλεςμα οι κατακζςεισ να υπερκαλφπτουν τισ κακαρζσ χορθγιςεισ κατά €58 εκατ. 

ςτο τζλοσ του 2013, ζναντι ανοίγματοσ €680 εκατ. μόλισ ζνα ζτοσ νωρίτερα και €1,52 δις. το 

Δεκζμβριο του 2011. Ωσ αποτζλεςμα τθσ εξάλειψθσ του χρθματοδοτικοφ ανοίγματοσ, αλλά 

και τθσ ςυνεχιηόμενθσ απομόχλευςθσ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου, ο δείκτθσ δανείων 

προσ κατακζςεισ ζφταςε ςτα τζλθ του ζτουσ ςτο 99%, από 113%, μόλισ ζνα ζτοσ νωρίτερα 

και 200% προ κρίςθσ.  

Οι ςυνολικζσ χορθγιςεισ μειϊκθκαν κατά 4% ςτα €6,2 δις. ζναντι €6,5 δις. ςτο τζλοσ 

Δεκεμβρίου 2012.  

 

 

1 Περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςε Βουλγαρία, Ρουμανία, ερβία, Αλβανία και ΠΓΔΜ 
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Η ποιότθτα του δανειακοφ χαρτοφυλακίου εμφάνιςε βελτίωςθ, κακϊσ οι νζεσ επιςφάλειεσ 

ςτο δ’ τρίμθνο διαμορφϊκθκαν ςε μθδενικό επίπεδο, επιτρζποντασ τον εξορκολογιςμό του 

κόςτουσ κινδφνου ςτισ 90 μ.β. Ο δείκτθσ δανείων ςε κακυςτζρθςθ μειϊκθκε για πρϊτθ 

φορά από τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ, φτάνοντασ το 23,9% το Δεκζμβριο του 2013, μειωμζνοσ 

κατά 50 μ.β. ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο, λόγω επανειςπράξεων φψουσ €47 εκατ. 

Η κάλυψθ των κακυςτεροφμενων δανείων από προβλζψεισ αυξικθκε ςε 52%, ςε ςφγκριςθ 

με 49% ςτο τζλοσ Δεκεμβρίου 2012.  
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Παράρτημα 

ςε εκατ. € δϋ τριμ 2013 2013 2012 Ετιςια Δ 

     

Αποτελζςματα     

 Κακαρά κζρδθ Ομίλου 547 809 -2 140 - 

 Ελλάδα 504 341 -2 724 - 

 Σουρκία 27 439 668 -34% 

 ΝΑ Ευρϊπθ1 15 32 -65 - 
     
     

Οργανικά ζςοδα     

 Ομίλου 929 3 755 3 991 -6% 

 Ελλάδα 448 1 663 1 879 -11% 

 Σουρκία 378 1 700 1 710 -1% 

 ΝΑ Ευρϊπθ1 87 331 333 -1% 
     
     

Λειτουργικά ζξοδα     

 Ομίλου 638 2 354 2 336 +1% 

 Ελλάδα 326 1 236 1 299 -5% 

 Σουρκία 246 861 765 +13% 

 ΝΑ Ευρϊπθ1 55 218 228 -4% 
     
     

Ιςολογιςμόσ     

 υνολικό ενεργθτικό 110 930 110 930 104 798 +6% 

 Χορθγιςεισ 70 140 70 140 70 509 -1% 

 Κατακζςεισ 62 876 62 876 58 722 +7% 
     
     

Δείκτεσ     

 Core Tier I (pro-forma) 11,2%             

102%9,2%8,

8% 

11,2%             

102%9,2%8,

8% 

- - 

 Δάνεια : Κατακζςεισ 97% 97% 108% -11 π.μ. 

 Επιτοκιακό περικϊριο (μ.β.) 326 340 374 -34 μ.β. 

 
 

   

 

 

 

1 Περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςε Βουλγαρία, Ρουμανία, ερβία, Αλβανία και ΠΓΔΜ 


