
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Ευθύµιος Ν. Χριστοδούλου Πρόεδρος (Μη εκτελεστικό µέλος)

Αριθµός Γενικού Εµπορικού Μητρώου: 000223001000 Γεώργιος Κ. Γόντικας Αντιπρόεδρος και Επίτιµος Πρόεδρος (Μη εκτελεστικό µέλος)

Αρµόδια αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Νικόλαος Κ. Νανόπουλος ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων Βύρων Ν. Μπαλλής Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Μιχαήλ Η. Κολακίδης Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών Νικόλαος Β. Καραµούζης Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος

καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν Νικόλαος Κ. Παυλίδης Εκτελεστικό Μέλος

τα στοιχεία και πληροφορίες): 27 Μαρτίου 2013 Γιώργος Α. ∆αυίδ Μη Εκτελεστικό Μέλος (από τις 21 Σεπτεµβρίου 2012)

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κυριάκος Ριρής ∆ηµήτριος Γ. ∆ηµόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος (από τις 19 Μαρτίου 2013)

Ελεγκτική Εταιρεία: PricewaterhouseCoopers S.A. Αγγελική Ν. Φράγκου Μη Εκτελεστικό Μέλος (από τις 21 Σεπτεµβρίου 2012)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης Παύλος Κ. Μυλωνάς Μη Εκτελεστικό Μέλος (από τις 19 Μαρτίου 2013)

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.eurobank.gr Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος (από τις 21 Σεπτεµβρίου 2012)

Σπυρίδων Λ. Λορεντζιάδης Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Αθανάσιος Ι. Μαρτίνος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

∆ηµήτριος Θ. Παπαλεξόπουλος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Παναγιώτης Β. Τριδήµας Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

∆ηµήτριος Α. Γεωργούτσος Μη Εκτελεστικό Μέλος (διορισµένος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3723/2008)

Χρήστος Μ. Γκλαβάνης Μη Εκτελεστικό Μέλος (διορισµένος την 6 Ιουνίου 2012 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3864/2010)

   Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα κατωτέρω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στους αναγνώστες, πριν προβούν σε 

οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή, ή άλλη συναλλαγή µε την Τράπεζα, να ανατρέξουν στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), καθώς και η έκθεση ελέγχου του 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012

(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Π.Χ.Α.)

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν-

 31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011

 843  1.235 Καθαρά έσοδα από τόκους  1.461  1.965 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 100  162 Καθαρά έσοδα από τραπεζικές αµοιβές και προµήθειες  200  274  844  1.821 Ταµείο και διαθέσιµα σε κεντρικές τράπεζες  2.065  3.286

-                     - Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες  30  30  13.307  23.965 Απαιτήσεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα  4.693  6.988

 4  7 Έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες  32  28 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού στην

 19  20 Έσοδα από µερίσµατα  4  6  92  94 εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  710  503

 62 (55) Αποτελέσµατα χαρτοφυλακίου συναλλαγών  51 (56)  1.913  1.950 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  1.888  1.818

 71 (56) Αποτελέσµατα από επενδυτικούς τίτλους (22) (20)  33.434  36.087 ∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες  43.171  48.094

(3)  17 Λοιπά λειτουργικά έσοδα (1) (1)  895  1.052 Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµων προς πώληση επενδυτικών τίτλων  3.183  3.185

 1.096  1.330 Λειτουργικά έσοδα  1.755  2.226  1.007  1.492 Χαρτοφυλάκιο διακρατούµενων µέχρι τη λήξη επενδυτικών τίτλων  1.389  2.206

(631) (674) Λειτουργικά έξοδα (1.052) (1.123)  2.543  3.402 Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου  4.897  5.992

Λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους  3.025  2.946 Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις -                     -                     

 465  656 από δάνεια και απαιτήσεις και έκτακτων ζηµιών από αποτιµήσεις  703  1.103  6  6 Συµµετοχές σε κοινοπραξίες  8  8

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια  217  232 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία  690  736

(1.355) (1.086) και απαιτήσεις πελατών (1.655) (1.328)  68  96 Επενδύσεις σε ακίνητα  616  568

Ζηµιές αποµείωσης και αποτίµησης από έκθεση  69  73 Άυλα πάγια στοιχεία  406  465

(363) (5.874) σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου (363) (6.012)  2.037  1.718 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  2.106  1.726

(320) (332) Λοιπές έκτακτες ζηµιές από αποτιµήσεις (331) (501)  1.351  848 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  1.831  1.247

Ζηµιές αποµείωσης υπεραξίας/κόστους 60.808 75.782 Σύνολο ενεργητικού 67.653 76.822

(42) -                     συµµετοχής σε θυγατρικές επιχειρήσεις (42) (236)

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

(1.615) (6.636) Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρου (1.688) (6.975)  29.016  32.225 Υποχρεώσεις προς κεντρικές τράπεζες  29.047  32.525

 4.703  5.696 Υποχρεώσεις προς λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα  2.772  3.406

 313  1.330 Φόρος εισοδήµατος  334  1.319  2.688  3.044 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  2.677  3.013

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από  23.366  26.864 Υποχρεώσεις προς πελάτες  30.752  32.459

(1.302) (5.306) συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1.354) (5.656)  1.763  4.337 Πιστωτικοί τίτλοι και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις  1.365  2.671

 569  3.626 Λοιπές υποχρεώσεις  1.695  1.873

(62)  151 Κέρδη/(ζηµιές) χρήσης από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (86)  160 62.105 75.792 Σύνολο υποχρεώσεων 68.308 75.947

(1.364) (5.155) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης (1.440) (5.496)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

-                     -                     Καθαρά κέρδη χρήσης που αναλογούν σε τρίτους  13  12  1.228  1.228 Μετοχικό κεφάλαιο-κοινές µετοχές  1.228  1.228

Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης που  950  950 Μετοχικό κεφάλαιο-προνοµιούχες µετοχές  950  950

(1.364) (5.155) αναλογούν στους µετόχους (1.453) (5.508)  1.448  1.448 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  1.448  1.448

(5.611) (4.380) Λοιπά αποθεµατικά (4.922) (3.763)

-                     -                     Μείον: ίδιες µετοχές (3) (11)

(2,4904) (9,4659) Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρο ανά µετοχή-Βασικά (2,2975) (10,1274)  688  744 Υβριδικά κεφάλαια-προνοµιούχοι τίτλοι  367  745

-                     -                     ∆ικαιώµατα τρίτων  277  278

Κέρδη/(ζηµιές) από συνεχιζόµενες (1.297) (10) Σύνολο (655)  875

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Τράπεζα ΌµιλοςΤράπεζα Όµιλος

Κέρδη/(ζηµιές) από συνεχιζόµενες (1.297) (10) Σύνολο (655)  875

(2,4904) (9,7421) δραστηριότητες ανά µετοχή - Βασικά (2,1408) (10,4202)

 60.808  75.782 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  67.653  76.822

Σηµειώσεις:

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1.

31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011

(1.364) (5.155) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης (1.440) (5.496) 2.

 149  122 ∆.Λ.Π. 39 αποθεµατικό αναπροσαρµογής  121  407 3.

-                     (2) Συναλλαγµατικές διαφορές  2  38

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα, 4.

(1.215)            (5.035) µετά από φόρο (1.317) (5.051)

Συνολικό αποτέλεσµα χρήσης µετά από φόρο 

που αναλογεί σε:

Μετόχους

(1.153) (5.185) -από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (1.285) (5.267)

(62)                 150                -από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (44)                 204                

∆ικαιώµατα τρίτων

-                     -                     -από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 12                  12                  5.

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν-

31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011

6.

(10) 5.115 Ίδια κεφάλαια 1 Ιανουαρίου 875 6.094

(1.364)            (5.155)            Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) χρήσης (1.440)            (5.496)            7.

Λοιπά αποτελέσµατα χρήσης µετά από φόρο 8.

149                120                απευθείας στην καθαρή θέση 123                445                

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα από θυγατρικές 

-                     -                     στους µετόχους µειοψηφίας (11)                 (10)                 

(70)                 (149)               Προνοµιούχες µετοχές/προνοµιούχοι τίτλοι (196)               (149)               

Εξαγορές/Μεταβολές ποσοστού συµµετοχής

-                     67                  σε θυγατρικές επιχειρήσεις (2)                   (3)                   9.

-                     (7)                   (Αγορές)/πωλήσεις ιδίων µετοχών, µετά από φόρο (2)                   (5)                   

€ 6,8 εκ., απαιτήσεις € 11 εκ., υποχρεώσεις € 7 εκ., ληφθείσες εγγυήσεις € 0,2 εκ., έξοδα € 0,4 εκ. και έσοδα € 0,2 εκ.

Στις 21 ∆εκεµβρίου 2012, ο Όµιλος προέβη σε πώληση της Eurobank Tekfen A.S. και των θυγατρικών της στην Burgan Bank (Κουβέιτ). 

Από την ανωτέρω πώληση προέκυψε ζηµιά € 31 εκατ. προ φόρου λόγω της µεταφοράς στα αποτελέσµατα χρήσης ζηµιών, οι οποίες

φορολογικές χρήσεις .

(2011: 19.156 συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων στην Τουρκία).

Ο αριθµός των ιδίων µετοχών που κατείχαν οι θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 ήταν 2.587.872 µε αξία κτήσης €3εκ. 

Οι συναλλαγές του Οµίλου µε συνδεόµενα µέρη, έχουν ως εξής: απαιτήσεις € 26 εκ., υποχρεώσεις € 20 εκ., εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές

του Οµίλου µε τα µέλη της ∆ιοίκησης έχουν ως εξής: αµοιβές € 7,4 εκ., απαιτήσεις € 11 εκ., υποχρεώσεις € 13 εκ., ληφθείσες εγγυήσεις

€ 0,2 εκ., έξοδα € 1,5 εκ. και έσοδα € 0,4 εκ. Οι συναλλαγές και οι αµοιβές της Τράπεζας µε τα µέλη της ∆ιοίκησης έχουν ως εξής: αµοιβές 

θέσης την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και δεν περιλαµβάνονταν στις οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2011είναι  οι Rosequeens Properties 

Έως τις 23 Ιουλίου 2012, η Τράπεζα ήταν µέλος του Οµίλου EFG, ο οποίος κατείχε ποσοστό 44,7% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών 

της Τράπεζας. Στις 23 Ιουλίου 2012, µεταβιβάστηκε το 43,55% των κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών που κατείχε ο Όµιλος EFG, σε δέκα 

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

οικονοµικών καταστάσεων. Στις σηµειώσεις παρατίθενται πληροφορίες για το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στο µετοχικό τους κεφάλαιο, 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Τράπεζας και του Οµίλου.

Όµιλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τράπεζα

€ 1 εκ., έξοδα € 5 εκ. και έσοδα € 6 εκ. Οι συναλλαγές της Τράπεζας  µε συνδεόµενα µέρη, έχουν ως εξής: απαιτήσεις € 11.202 εκ., 

Στην ενοποίηση της 31 ∆εκεµβρίου 2012 περιλαµβάνονται οι εταιρείες που αναφέρονται στις σηµειώσεις 27 και 30 των ενοποιηµένων 

Limited και Rosequeens Properties SRL, (β) ∆εν περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2012 οι εταιρείες: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

Όµιλος

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 ήταν στην Τράπεζα 7.185 (2011: 7.209) και στον Όµιλο 17.427

υποχρεώσεις € 7.950 εκ., εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές € 4.695 εκ., έξοδα € 409 εκ. και έσοδα € 457 εκ. Οι συναλλαγές και οι αµοιβές 

Τράπεζα

νοµικά πρόσωπα, κάθε ένα από τα οποία απέκτησε το 4,4% περίπου. Ως εκ τούτου, έκτοτε η Τράπεζα έπαψε να ανήκει στον Όµιλο EFG.

Limited and Anaptyxi SME II 2009-1 Plc οι οποίες ρευστοποιήθηκαν το τέταρτο τρίµηνο του 2012 (δ) Οι εταιρείες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2012 λόγω µη σηµαντικότητας αναφέρονται στη σηµείωση 27 των οικονοµικών 

2011, γ) Από τις θυγατρικές τράπεζες του Οµίλου: i) η Bancpost S.A. (Ρουµανία) έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2010, (ii) η 

Eurobank Cyprus Ltd έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009, (iii) η Eurobank Bulgaria A.D. και η Eurobank Private Bank Luxembourg 

S.A. έχουν ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2007 και (iv) η Eurobank A.D. Beograd (Σερβία) έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 

Η έκβαση των υφιστάµενων επίδικων υποθέσεων δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας και 

καταστάσεων του Οµίλου.

α) Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2009 και έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό από τους εξωτερικούς ελεγκτές για 

τη χρήση 2011,  β) Οι ελληνικές θυγατρικές του Οµίλου έχουν λάβει φορολογικό πιστοποιητικό από τους εξωτερικούς ελεγκτές για τη χρήση 

2006. Οι υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες του Οµίλου (σηµειώσεις 27 και 30 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων), 

οι οποίες εδρεύουν σε χώρες όπου προβλέπεται από τη νοµοθεσία τακτικός φορολογικός έλεγχος, έχουν από 1 έως 9 ανέλεγκτες 

η έδρα των εταιρειών αυτών καθώς και η µέθοδος ενοποίησης που εφαρµόστηκε. (α) Οι εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της καθαρής 

του Οµίλου.

(i) EFG Hellas II (Cayman Islands) Ltd που ρευστοποιήθηκε το πρώτο τρίµηνο του 2012, (ii) Karta APC Limited (UK), Karta Holdings Limited 

(UK), Karta 2005 – 1 plc (UK), Karta LNI 1 Limited (UK), Karta Options Limited (UK), Anaptyxi SME II Holdings Ltd, Anaptyxi SME II APC 

-                     (7)                   (Αγορές)/πωλήσεις ιδίων µετοχών, µετά από φόρο (2)                   (5)                   

(2)                   (1)                   Λοιπά (2)                   (1)                   

(1.297)            (10)                 Ίδια κεφάλαια 31 ∆εκεµβρίου (655)               875                

10.

1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν- 1 Ιαν-

31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011 31 ∆εκ 2012 31 ∆εκ 2011

145                1.650             Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες (941)               1.864             

1.729             1.141             Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες 1.594             222                11.

Σύνολο εισροών/(εκροών) από συνεχιζόµενες

(2.648)            (3.861)            χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (1.506)            (3.026)            

Επίπτωση συναλλαγµατικών διαφορών 

-                     -                     στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (16)                 (13)                 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

(774)               (1.070)            και ισοδύναµα χρήσης από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (869)               (953)               

-                     37                  Σύνολο εισροών/(εκροών) από µη συνεχιζόµενες λειτουργικές δραστηριότητες (281)               (93)                 

-                     (30)                 Σύνολο εισροών/(εκροών) από µη συνεχιζόµενες επενδυτικές δραστηριότητες 240                126                12.

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

-                     7                    ισοδύναµα από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες (41)                 33                  

2.172             3.235             Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 3.124             4.044             

1.398             2.172             Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.214             3.124             

της Τράπεζας και του Οµίλου.

Ευρωπαϊκού ΤΧΣ ονοµαστικής αξίας € 3,97 δις και € 1,34 δις αντίστοιχα (σύνολο € 5,31 δις). Επιπλέον, το ΕΤΧΣ παρείχε στην Τράπεζα 

∆ηµόσιας Πρότασης, µετά την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Πρότασης ακολουθεί η συγχώνευση των δύο τραπεζών, η οποία αναµένεται να 

ολοκληρωθεί εντός των επόµενων µηνών. Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται στις σηµειώσεις 44 και 47 των οικονοµικών καταστάσεων 

Από την ανωτέρω πώληση προέκυψε ζηµιά € 31 εκατ. προ φόρου λόγω της µεταφοράς στα αποτελέσµατα χρήσης ζηµιών, οι οποίες

προηγουµένως αναγνωρίζονταν στα λοιπά συνολικά αποτελέσµατα (other comprehensive income). Περαιτέρω πληροφόρηση παρατίθεται 

στις σηµειώσεις 17 και 27 των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου.

(α) Στο πλαίσιο του προγράµµατος ανταλλαγής Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΟΕ∆) το Μάρτιο/Απρίλιο του 2012, τα οµόλογα που 

Στις 15 Φεβρουαρίου 2013, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) απέκτησε το 84,35% των  κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της Eurobank, 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013

Ποσά σε εκατοµµύρια ευρώ

Περαιτέρω πληροφόρηση για την έκθεση σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου παρατίθεται στη σηµείωση 5 των οικονοµικών καταστάσεων της 

κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Προαιρετικής ∆ηµόσιας Πρότασης της ΕΤΕ, σύµφωνα µε την οποία 100 κοινές µε δικαίωµα ψήφου 

αξίας € 5.839 εκατ. Περαιτέρω πληροφόρηση για την ανακεφαλαιοποίηση παρατίθεται στις σηµειώσεις 2 και 6 των οικονοµικών καταστάσεων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Τράπεζα Όµιλος

ζηµιά από τη συµµετοχή στο PSI+ ανήλθε σε € 6,2 δις. 

λόγω αποτίµησής τους, ύψους € 428 εκατ., προ φόρου. Την 31 ∆εκεµβρίου 2012, και λαµβάνοντας υπόψη τη ζηµιά του 2011, η συνολική 

(β) Στις 18 ∆εκεµβρίου 2012, στο πλαίσιο συµµετοχής στο πρόγραµµα επαναγοράς χρέους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ο Όµιλος προέβη 

της Τράπεζας και του Οµίλου. 

µετοχές της Eurobank ανταλλάχτηκαν µε 58 νέες κοινές µε δικαίωµα ψήφου µετοχές της ΕΤΕ. Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο της 

επιστολή δέσµευσης για επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση αξίας € 0,53 δις έως του συνολικού ποσού των κεφαλαιακών της αναγκών 

Eurobank είναι βιώσιµη και στις 8 Νοεµβρίου 2012 την ενηµέρωσε ότι τα Εποπτικά Κεφαλαία (Tier I) πρέπει να αυξηθούν κατά € 5.839 εκατ.

Η Τράπεζα, το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

(Ευρωπαϊκό ΤΧΣ), υπέγραψαν στις 28 Μαΐου 2012 και στις 21 ∆εκεµβρίου 2012 µια τριµερή συµφωνία προεγγραφής για την προκαταβολή 

της εισφοράς του ΕΤΧΣ έναντι της συµµετοχής του στη  µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε οµόλογα έκδοσης του 

στην ανταλλαγή του 100% των νέων ΟΕ∆ που κατείχε (ονοµαστικής αξίας € 2,3 δις) και έλαβε οµόλογα του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

ανταλλάχθηκαν από-αναγνωρίστηκαν και τα νέα ΟΕ∆ λογιστικοποιήθηκαν στην εύλογη αξία τους, µε συνέπεια την αναγνώριση επιπλέον ζηµιάς, 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ονοµαστικής αξίας € 0,8 δις. Από την ανωτέρω συναλλαγή, προέκυψε κέρδος προ φόρου € 192 εκατ. 

Τράπεζας και του Οµίλου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος µετά την αξιολόγηση του επιχειρηµατικού σχεδίου και των κεφαλαιακών αναγκών της Eurobank, έχει συµπεράνει ότι η 

Ευθύµιος Ν. Χριστοδούλου
Α.∆.Τ. ΑΒ-049358

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Νικόλαος Κ. Νανόπουλος
Α.∆.Τ. ΑΕ-586794

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πόλα Ν. Χατζησωτηρίου
Α.∆.Τ. ΑΚ-221300

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χάρης Β. Κοκολογιάννης
Α.∆.Τ. ΑΚ-021124

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


