Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ

Αποτελζςματα εννεάμθνου 2014

Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: εννεάμθνο 2014
Κεφαλαιακι Ιςχφσ και Κερδοφορία
 Κζρδθ εννεαμινου €1.176 εκατ.
 Λειτουργικά κζρδθ εννεαμινου €169 εκατ.
 Όγδοο ςυνεχόμενο τρίμθνο οργανικισ κερδοφορίασ
 Κεφαλαιακι επάρκεια (CET1) 15,8%
 Κεφαλαιακό πλεόναςμα €2 δις. ςφμφωνα με το δυςμενζσ δυναμικό
ςενάριο του stress test
 Επιπλζον κεφαλαιακό πλεόναςμα από €0,7 ζωσ €1,2 δις. λόγω
αναβαλλόμενου φόρου
 υνεχιηόμενθ χρθματοδότθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ με πραγματικζσ
εκταμιεφςεισ άνω των €800 εκατ. το τελευταίο εξάμθνο
 Αφξθςθ αποτελεςμάτων προ προβλζψεων κατά 6% ςε τριμθνιαία βάςθ με
αφξθςθ τόκων κατά 5% και βελτίωςθ δείκτθ κόςτουσ προσ ζςοδα ςτο 55,3%
 Τπερκάλυψθ προβλζψεων τριμινου από
αποτελζςματα για τζταρτο ςυνεχόμενο τρίμθνο

τα

προ

προβλζψεων

 Τψθλι ρευςτότθτα: δάνεια προσ κατακζςεισ ςτο 93% ςε επίπεδο Ομίλου
και 81% ςτθν Ελλάδα
 Αφξθςθ κερδϊν τθσ Finansbank κατά 27% ςε τριμθνιαία βάςθ κυρίωσ λόγω
αφξθςθσ τόκων και διατιρθςθσ ςτακερϊν εξόδων
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Η αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ €2,5 δις., θ αναγνϊριςθ
αναβαλλόμενου φόρου και θ ςυνεχιηόμενθ λειτουργικι
κερδοφορία ενιςχφουν τον κφριο βαςικό δείκτθ κεφαλαιακισ
επάρκειασ CET 1 του Ομίλου ςτο 15,8%



φμφωνα με τθν πρόςφατθ υνολικι Αξιολόγθςθ (Stress Test)
τθσ ΕΚΣ, θ Σράπεηα εμφανίηει κεφαλαιακό πλεόναςμα €2 δις.
με βάςθ το δυςμενζσ δυναμικό ςενάριο



Αφξθςθ του κακαροφ αποτελζςματοσ του Ομίλου το εννεάμθνο
του 2014 ςτα €1.176 εκατ., ςε ςχζςθ με €262 εκατ. το
αντίςτοιχο εννεάμθνο του 2013



Άνοδοσ των κερδϊν προ προβλζψεων κατά 10% ςε ετιςια
βάςθ, ςτα €1.241 εκατ., υπερκαλφπτοντασ τισ διενεργοφμενεσ
προβλζψεισ του εννεάμθνου, φψουσ €1.072 εκατ.



Μείωςθ προβλζψεων κατά 14% ςε ετιςια βάςθ, ακολουκϊντασ
τθ ςυνεχιηόμενθ μείωςθ των νζων επιςφαλειϊν (-27% το ίδιο
διάςτθμα). Επίτευξθ λειτουργικϊν κερδϊν μετά από
προβλζψεισ φψουσ €169 εκατ. ςτο εννεάμθνο του 2014, ζναντι
λειτουργικϊν ηθμιϊν €110 εκατ. το αντίςτοιχο διάςτθμα του
2013



υνζχιςθ τθσ κερδοφορίασ τθσ Finansbank ςτθν Σουρκία με
αυξανόμενουσ ρυκμοφσ, με κακαρά κζρδθ γ’ τριμινου €109
εκατ., αυξθμζνα κατά 28% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο
τρίμθνο. ε ςχζςθ με το γ’ τρίμθνο του 2013, τα κακαρά κζρδθ
αυξικθκαν κατά 36%



Ενίςχυςθ τθσ κερδοφορίασ των κυγατρικϊν ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ με
κακαρά κζρδθ €43 εκατ. το εννεάμθνο του 2014, ζναντι €20
εκατ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2013



Μείωςθ των νζων επιςφαλειϊν ςτθν Ελλάδα κατά 38% ςε
ετιςια βάςθ, ςτα €1.030 εκατ. Δείκτθσ κακυςτεριςεων 90+
θμερϊν ςτο 23,4% για τον Όμιλο και 30,1% για το εγχϊριο
χαρτοφυλάκιο



Διατιρθςθ του υψθλοφ ποςοςτοφ κάλυψθσ επιςφαλϊν
απαιτιςεων του Ομίλου από προβλζψεισ ςτο 56,5%

Μείωςθ Κόςτουσ: 

τακερζσ δαπάνεσ προςωπικοφ για τρίτο ςυνεχόμενο τρίμθνο
ςτθν Ελλάδα ςτα €169 εκατ. Περικοπι ςυνολικϊν λειτουργικϊν
δαπανϊν ςτθν Ελλάδα κατά 17% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο
εννεάμθνο

Κεφαλαιακι
Επάρκεια:

Οικονομικά
Αποτελζςματα:

Κερδοφορία
Θυγατρικϊν:

Ποιότθτα
Χαρτοφυλακίου
και Προβλζψεισ:
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Αφξθςθ τθσ κατακετικισ βάςθσ του Ομίλου κατά 3% ςε ετιςια
βάςθ



υνεχιηόμενθ μείωςθ τθσ κακαρισ χρθματοδότθςθσ από το
Ευρωςφςτθμα ςε €10,7 δις. ι μόλισ 5% του ενεργθτικοφ του
Ομίλου, εξαιρουμζνων των ομολογιϊν του EFSF



Περαιτζρω ενδυνάμωςθ του δείκτθ δανείων προσ κατακζςεισ
ςτθν Ελλάδα ςτο 81%, ζναντι 88% ςτο τζλοσ επτεμβρίου 2013.
ε επίπεδο Ομίλου ο ςχετικόσ δείκτθσ διαμορφϊνεται ςε 93%,
από 97% το επτζμβριο του 2013



υνεχιηόμενθ και ταχεία αποκλιμάκωςθ του εγχϊριου κόςτουσ
κατακζςεων λόγω τθσ ανατιμολόγθςθσ των προκεςμιακϊν
κατακζςεων
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Μετά και τθν επιβεβαίωςθ, από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα, τθσ ιςχυρισ κζςθσ τθσ
Εκνικισ και τθσ δυναμικισ των προοπτικϊν τθσ, επικεντρωνόμεκα απερίςπαςτοι ςτθν
υλοποίθςθ του κφριου ζργου μασ που είναι θ χρθματοδότθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και θ
αποτελεςματικι ςτιριξθ των αναπτυξιακϊν προοπτικϊν τθσ. Διακζτοντασ κεφαλαιακι
υπερεπάρκεια, υψθλι ρευςτότθτα και τεχνογνωςία εφαρμόηουμε με ςυνζπεια, επιμονι και
αποτελεςματικότθτα το πρόγραμμα για χορθγιςεισ ςτον επιχειρθματικό τομζα φψουσ €3
δις., με αποτζλεςμα οι εγκρίςεισ ςτον τομζα αυτό να υπερβαίνουν το 65%.
Κατά τθν πρόςφατθ πανευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων (stress
test), θ ενδελεχισ αξιολόγθςθ των ελλθνικϊν τραπεηϊν κατζδειξε ότι το ελλθνικό τραπεηικό
ςφςτθμα είναι υγιζσ κι επαρκϊσ κεφαλαιοποιθμζνο. Ειδικότερα, θ Εκνικι διακζτει με βάςθ
το δυςμενζσ δυναμικό ςενάριο το υψθλότερο κεφαλαιακό απόκεμα μεταξφ των ελλθνικϊν
ςυςτθμικϊν τραπεηϊν, φψουσ €2 δις. και δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ βάςει του
ςεναρίου αυτοφ 8,9% ι 340 μ.β. υψθλότερα ςε ςχζςθ με το απαιτοφμενο 5,5%. H Εκνικι
είναι θ Τράπεηα με το μεγαλφτερο και ςθμαντικότερο πλάνο κεφαλαιακϊν δράςεων ςτο
μζλλον, δράςεισ οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο δυςμενζσ δυναμικό ςενάριο και τθσ
διαςφαλίηουν πλεόναςμα κεφαλαίων. Σθμειϊνεται ότι, μετά και τθν ψιφιςθ του νζου νόμου
για τον αναβαλλόμενο φόρο, υπάρχει επιπλζον πλεόναςμα κεφαλαίων φψουσ ζωσ €1,2 δις.
πλζον των προαναφερκζντων €2,0 δις.
Τα ενοποιθμζνα κζρδθ του Ομίλου ςε επίπεδο εννεαμινου παρουςίαςαν εντυπωςιακι
άνοδο ςε ετιςια βάςθ. Τα κόςτθ μειϊκθκαν αποφαςιςτικά μετά τθν εκτεταμζνθ εκελοφςια
ζξοδο του προςωπικοφ το προθγοφμενο ζτοσ. Αξιοςθμείωτο είναι ότι τα κζρδθ προ
προβλζψεων καλφπτουν το κόςτοσ κινδφνου, ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα κετικι λειτουργικι
αλλά και ςυνολικι κερδοφορία. Η Finansbank ςυνεχίηει να παρουςιάηει δυναμικι άνοδο τθσ
κερδοφορίασ ςτο γϋ τρίμθνο, ενϊ οι κυγατρικζσ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ και θ Εκνικι Αςφαλιςτικι
ςυμβάλλουν κετικά ςτθν κερδοφορία.
Με βάςθ τθν πλιρθ εφαρμογι τθσ Βαςιλείασ ΙΙΙ, ο δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ CET 1
διαμορφϊνεται ςε 11,8%, ο οποίοσ είναι και από τουσ υψθλότερουσ πανευρωπαϊκά και
αντανακλά τθν ιςχυρι κζςθ τθσ Εκνικισ ςτο ευρφτερο ανταγωνιςτικό περιβάλλον.

Ακινα, 6 Νοεμβρίου 2014
Αλζξανδροσ Τουρκολιάσ
Διευκφνων Σφμβουλοσ
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Σα κζρδθ του Ομίλου τθσ ΕΣΕ για το εννεάμθνο του ζτουσ ανιλκαν ςε €1.176 εκατ. ςε ςχζςθ
με €262 εκατ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2013. Σα κζρδθ προ προβλζψεων διαμορφϊκθκαν
ςε €1.241 εκατ., υπερκαλφπτοντασ τισ διενεργθκείςεσ προβλζψεισ για επιςφάλειεσ φψουσ
€1.072 εκατ., οδθγϊντασ ςε οργανικά κζρδθ εννεάμθνου φψουσ €169 εκατ. Η δθμιουργία
νζων επιςφαλειϊν ςτθν Ελλάδα ςυνζχιςε να βαίνει μειοφμενθ ςε τριμθνία βάςθ (-6% ςε
ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο και -36% ςε ςχζςθ με το τρίτο τρίμθνο του 2013), ωσ
απόρροια τθσ βελτίωςθσ του οικονομικοφ κλίματοσ. Σα ςυνολικά κόςτθ του Ομίλου
μειϊκθκαν κατά 11% ςε ετιςια βάςθ, κακϊσ οι ενζργειεσ περιςτολισ δαπανϊν ςε όλεσ τισ
γεωγραφικζσ περιοχζσ που δραςτθριοποιείται θ Εκνικι Σράπεηα ςυνεχίηονται απρόςκοπτα.
Οι επιδόςεισ τθσ Finansbank επιβεβαιϊνουν τθν τροχιά ανάκαμψθσ που ακολουκεί, με τα
κακαρά κζρδθ του γ’ τριμινου να διαμορφϊνονται ςε €109 εκατ., αυξθμζνα κατά 27% ςε
επίπεδο τριμινου και κατά 36% ςε ςχζςθ με το γ’ τρίμθνο του 2013.
Σα κακαρά επιτοκιακά ζςοδα του Ομίλου ςτο εννεάμθνο ανιρκαν ςε €2.308 εκατ.,
ςθμειϊνοντασ μικρι μείωςθ κατά 3% ςε ετιςια βάςθ, λόγω των ιςτορικά υψθλϊν
επιτοκιακϊν εςόδων που είχαν επιτευχκεί από τθ Finansbank τθν αντίςτοιχθ περίοδο του
2013. Αντίςτοιχα, τα ζςοδα από προμικειεσ διαμορφϊκθκαν ςε €405 εκατ., αυξθμζνα κατά
3% ςε ετιςια βάςθ. τθν Ελλάδα θ αφξθςθ των επιτοκιακϊν εςόδων και των προμθκειϊν
διαμορφϊκθκε ςε 9% και 94% αντίςτοιχα, ςε ςχζςθ με το εννεάμθνο του 2013.
Οι λειτουργικζσ δαπάνεσ ςε επίπεδο Ομίλου μειϊκθκαν δραςτικά κατά 11% ςε ετιςια
βάςθ, κακϊσ ςθμειϊκθκε ςθμαντικι περιςτολι δαπανϊν ςε όλουσ τουσ επιμζρουσ
γεωγραφικοφσ τομείσ. τθν Ελλάδα οι δαπάνεσ προςωπικοφ ςθμείωςαν πτϊςθ κατά 14% ςε
ετιςια βάςθ (κυρίωσ λόγω τθσ εκελουςίασ εξόδου που ολοκλθρϊκθκε ςτα τζλθ του 2013)
κακϊσ και του περιοριςμοφ των γενικϊν δαπανϊν κατά 9%. τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, θ
μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ διαμορφϊκθκε ςε 14%, ενϊ και ςτθν Σουρκία
ςθμειϊκθκε μείωςθ κατά 9% ςε ετιςια βάςθ, υποδθλϊνοντασ τισ επιτυχείσ προςπάκειεσ
μείωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ.
Αναφορικά με τθν ποιότθτα του δανειακοφ χαρτοφυλακίου, ςτθν Ελλάδα ςυνεχίςτθκε θ
επιβράδυνςθ τθσ δθμιουργίασ νζων επιςφαλειϊν, οι οποίεσ ζφταςαν τα €246 εκατ.,
μειωμζνεσ κατά 6% ςε τριμθνιαία βάςθ και κατά 38% ςε ςχζςθ με το εννεάμθνο του 2013.
ε επίπεδο Ομίλου οι προβλζψεισ εννεαμινου ανιρκαν ςε €1.072 εκατ., ζναντι €1.239
εκατ., μειωμζνεσ κατά 14% ςε ετιςια βάςθ. Σο επίπεδο κάλυψθσ των επιςφαλϊν
απαιτιςεων από προβλζψεισ για τον Όμιλο διατθρικθκε ςτο υψθλό επίπεδο του 56,5% ενϊ
ο δείκτθσ δανείων ςε κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν του Ομίλου διαμορφϊκθκε ςε
23,4%, ουςιαςτικά αμετάβλθτοσ ςε τριμθνιαία βάςθ.
Η ρευςτότθτα του Ομίλου ςυνζχιςε να βελτιϊνεται, με το λόγο δανείων προσ κατακζςεισ να
διαμορφϊνεται ςτο 93% -πτϊςθ άνω των 4 εκατοςτιαίων μονάδων ςε ετιςια βάςθ- ενϊ
ςτθν Ελλάδα ζπεςε ςτο 81%, από 90% το Δεκζμβριο του 2013, διατθρϊντασ τθν ΕΣΕ με
διαφορά ςτθν υψθλότερθ κζςθ από άποψθ ρευςτότθτασ ςτθν εγχϊρια αγορά. τθν Σουρκία
διατθρείται θ ιςχυρι ρευςτότθτα, κακϊσ υπιρξε αφξθςθ κατακζςεων κατά 11% ςε ετιςια
(ςε όρουσ τοπικοφ νομίςματοσ), κυρίωσ λόγω τθσ αφξθςθσ των χαμθλοφ κόςτουσ
κατακζςεων όψεωσ (+24% ςε ετιςια βάςθ). τθ ΝΑ Ευρϊπθ ςθμειϊκθκε περαιτζρω
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ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ, με δείκτθ δανείων προσ κατακζςεισ 97%, ζναντι 100% το
προθγοφμενο τρίμθνο.
Ο κφριοσ βαςικόσ δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Ομίλου CΕT1 ανιλκε ςε 15,8%.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, βάςει των προςφάτων stress tests που διενιργθςε θ ΕΚΣ, και
λαμβάνοντασ υπόψθ το ιδθ εγκεκριμζνο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ από τθν Επιτροπι
Ανταγωνιςμοφ τθσ ΕΕ (DG Comp), δεν πρόεκυψε καμία ανάγκθ περαιτζρω ενίςχυςθσ των
κεφαλαίων τθσ Σράπεηασ, ακόμα και κάτω από ακραίεσ ςυνκικεσ.

Ελλάδα: Ιςχυρά επιτοκιακά ζςοδα και ςυνεχιηόμενθ μείωςθ του
ρυκμοφ δθμιουργίασ νζων επιςφαλειϊν
Σα βαςικά χαρακτθριςτικά του γ’ τρίμθνου ιταν τόςο θ βελτίωςθ του κακαροφ επιτοκιακοφ
περικωρίου όςο και θ ςυνεχιηόμενθ μείωςθ του ρυκμοφ δθμιουργίασ νζων επιςφαλειϊν:
i)

τα κακαρά επιτοκιακά ζςοδα αυξικθκαν κατά 9% ςε ετιςια βάςθ, ςτα €1.252
εκατ., ενϊ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κακαρϊν εςόδων από προμικειεσ, τα
ζςοδα από κφριεσ δραςτθριότθτεσ ενιςχφκθκαν κατά 11% ςε ςχζςθ με το
εννεάμθνο του 2013. Σο κακαρό επιτοκιακό περικϊριο ςτο γϋ τρίμθνο
διευρφνκθκε κατά 12 μ.β. ι 35 μ.β. ςε ςχζςθ με το τρίτο τρίμθνο του 2013,
διαμορφοφμενο ςε 286 μ.β.

ii) οι λειτουργικζσ δαπάνεσ ςθμείωςαν εντυπωςιακι μείωςθ κατά 14% ςε ετιςια
βάςθ, αντανακλϊντασ τισ ωφζλειεσ από το πρόγραμμα εκελουςίασ εξόδου που
ολοκλθρϊκθκε ςτα τζλθ του 2013 και οδιγθςε τισ δαπάνεσ προςωπικοφ ςε
δραςτικι περιςτολι τθσ τάξθσ του 17% ςε ετιςια βάςθ
iii) οι προβλζψεισ για μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια μειϊκθκαν κατά 17% ςε ετιςια
βάςθ και ανιλκαν ςτα €777 εκατ. ςτο εννεάμθνο του 2014.
Οι νζεσ κακυςτεριςεισ άνω των 90 θμερϊν ςυνζχιςαν τθν πτωτικι τουσ πορεία το γ’
τρίμθνο, μειωμζνεσ κατά 6% ςε τριμθνιαία βάςθ και κατά 36% ςε ςχζςθ με το γϋ τρίμθνο του
2013, ςτα €246 εκατ. Οι προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ του εννεαμινου μειϊκθκαν
κατά 15% ετθςίωσ, ενϊ παράλλθλα ο δείκτθσ κάλυψθσ των επιςφαλειϊν διατθρικθκε ςτο
56,2%. Ο δείκτθσ δανείων ςε κακυςτζρθςθ +90 θμερϊν ανιλκε ςε 30,1% ςε ςχζςθ με
29,3% το προθγοφμενο τρίμθνο.
Οι κατακζςεισ αυξικθκαν κατά 2% ςε ετιςια βάςθ, ςτα €46,1 δις., αντανακλϊντασ τθ
ςταδιακι ανάκτθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των Ελλινων κατακετϊν προσ τθν Σράπεηα και το
τραπεηικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ. υγκεκριμζνα, ςθμειϊκθκε ιςχυρι άνοδοσ τόςο των
προκεςμιακϊν κατακζςεων κατά 5% ςε ετιςια βάςθ, όςο και των λογαριαςμϊν όψεωσ
(+8%), ενϊ οι κατακζςεισ ταμιευτθρίου παρζμειναν ςτακερζσ. Η αφξθςθ τθσ κατακετικισ
βάςθσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, κακϊσ επετεφχκθ ςε περιβάλλον ςυνεχιηόμενθσ
αποκλιμάκωςθσ των επιτοκίων κατακζςεων.
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Οι χορθγιςεισ πριν τθν αφαίρεςθ των προβλζψεων διαμορφϊκθκαν ςε €45,2 δις., -3% ςε
ετιςια βάςθ, κυρίωσ λόγω τθσ ςυνεχιηόμενθσ απομόχλευςθσ του χαρτοφυλακίου λιανικισ
κατά 4% ςε ετιςια βάςθ.
Ο δείκτθσ δανείων προσ κατακζςεισ τθσ Σράπεηασ διαμορφϊκθκε ςε 81% το επτζμβριο
του 2014, ζναντι 88% ζνα ζτοσ νωρίτερα. Η κακαρι χρθματοδότθςθ από το Ευρωςφςτθμα
μειϊκθκε περαιτζρω κατά €10 δις. από το τζλοσ Δεκεμβρίου 2013 ζωσ ςιμερα,
αποτελϊντασ μόλισ το 5% του ενεργθτικοφ του Ομίλου (προςαρμοςμζνο για τισ ομολογίεσ
του EFSF), ενϊ θ Σράπεηα ζχει μθδενικι εξάρτθςθ από τον ζκτακτο μθχανιςμό παροχισ
ρευςτότθτασ ELA ιδθ από το γϋ τρίμθνο του 2013.

Finansbank: Η εντυπωςιακι ανάκαμψθ των κερδϊν ςυνεχίηεται
Σο κλίμα ςτθν Σουρκία ςυνζχιςε να βελτιϊνεται, με τα κακαρά κζρδθ τθσ Finansbank κατά
το γ’ τρίμθνο να ανζρχονται ςε TL313 εκατ. (€109 εκατ.), αυξθμζνα κατά 27% ςε ςχζςθ με το
προθγοφμενο τρίμθνο ςε ςτακερι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία.
Σα οργανικά ζςοδα του γ’ τριμινου ςυνζχιςαν να ενιςχφονται κατά 8% ςε τριμθνιαία βάςθ,
παρά τισ δυςμενείσ αλλαγζσ ςτο εποπτικό πλαίςιο λειτουργίασ των τραπεηϊν και ιδιαίτερα
ςε αυτζσ που αφοροφν τθν τιμολόγθςθ των προϊόντων λιανικισ τραπεηικισ. Σα κακαρά
ζςοδα από τόκουσ αυξικθκαν κατά 11% ενϊ οι προμικειεσ ςθμείωςαν οριακι αφξθςθ 1%
ςε τριμθνιαία βάςθ. Σο κακαρό επιτοκιακό περικϊριο του γ’ τριμινου εκτοξεφτθκε ςτισ 570
μ.β., αυξθμζνο κατά 38 μ.β.
Ο δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ του γ’ τριμινου (δαπάνεσ προσ ζςοδα) ςθμείωςε
εντυπωςιακι βελτίωςθ αφοφ διαμορφϊκθκε ςε 46%, από 51% το προθγοφμενο τρίμθνο,
λόγω τθσ ςθμαντικισ αφξθςθσ των εςόδων (+14% ςε τριμθνιαία βάςθ) και τθσ μικρισ
αφξθςθσ των λειτουργικϊν δαπανϊν (+2% ςε τριμθνιαία βάςθ), παρά τον υψθλό
πλθκωριςμό τθσ τουρκικισ οικονομίασ.
Ο δείκτθσ δανείων ςε κακυςτζρθςθ διαμορφϊκθκε ςε 5,5%, ςχεδόν αμετάβλθτοσ ςε ςχζςθ
με το προθγοφμενο τρίμθνο ενϊ οι προβλζψεισ για επιςφαλι δάνεια ανιλκαν ςε TL232
εκατ. (+22% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο), αυξάνοντασ τθν κάλυψθ των
κακυςτεροφμενων δανείων από προβλζψεισ ςτο 70%.
Οι ςυνολικζσ χορθγιςεισ τθσ Finansbank ανιλκαν ςε TL54,3 δις. (€18,9 δις.), ςθμειϊνοντασ
αφξθςθ κατά 14% ςε ετιςια βάςθ, ενϊ αντίςτοιχα οι κατακζςεισ αυξικθκαν κατά 11%. Ωσ
αποτζλεςμα τθσ αλλαγισ ςτρατθγικισ από τθν αρχι του 2013, με ςτροφι προσ τθ
χρθματοδότθςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, το δανειακό χαρτοφυλάκιο λιανικισ
τραπεηικισ ςυνζχιςε να μειϊνεται (-6% ςε ετιςια βάςθ) φκάνοντασ τα TL24,4 δις., ενϊ το
δανειακό χαρτοφυλάκιο επιχειρθματικισ τραπεηικισ αυξικθκε εντυπωςιακά κατά 39%
ετθςίωσ, ςτα TL29,9 δις.
Ο υνολικόσ Δείκτθσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ (CAR) ανιλκε ςε 16,3%, που αποτελεί τον
υψθλότερο δείκτθ μεταξφ των κφριων ανταγωνιςτϊν τθσ Finansbank, προςδίδοντάσ τθσ
βαςικό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα.
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ΝΑ Ευρϊπθ1: Εντυπωςιακι άνοδοσ τθσ κερδοφορίασ, μζςω τθσ
περιςτολισ κόςτουσ και τθσ εξομάλυνςθσ του κόςτουσ κινδφνου
Κατά το εννεάμθνο του 2014, οι δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ απζφεραν
κακαρά κζρδθ φψουσ €43 εκατ. ςε ςχζςθ με €20 εκατ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2013. Η
εντυπωςιακι ενίςχυςθ τθσ κερδοφορίασ προιλκε κυρίωσ από τθ ςθμαντικι περιςτολι του
λειτουργικοφ κόςτουσ κατά 6% ςε ετιςια βάςθ. Σο επιτοκιακό περικϊριο αυξικθκε κατά
34 μ.β. ςε ετιςια βάςθ, ςτισ 346 μ.β., ενϊ τα οργανικά ζςοδα ςθμείωςαν άνοδο 6%. Ωσ
αποτζλεςμα, τα προ προβλζψεων κζρδθ αυξικθκαν κατά 22% ςε ετιςια βάςθ, ςτα €113
εκατ.
Οι προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ, διαμορφϊκθκαν ςε €59 εκατ. ςτο εννεάμθνο του
2014 (-13% ςε ετιςια βάςθ), ενϊ οι νζεσ επιςφάλειεσ κατά το γ’ τρίμθνο ανιλκαν ςε μόλισ
€13 εκατ. Ο δείκτθσ κάλυψθσ των κακυςτεροφμενων δανείων από προβλζψεισ βελτιϊκθκε
ςε 53%, από 51% το γϋ τρίμθνο του 2013.
Η ρευςτότθτα ςυνζχιςε να βρίςκεται ςε ιδιαίτερα ικανοποιθτικά επίπεδα, κακϊσ τα
υπόλοιπα των χορθγιςεων μειϊκθκαν ελαφρϊσ κατά 2% ςε ετιςια βάςθ, ςτα €6.152 εκατ.
εκατ., ενϊ οι κατακζςεισ μειϊκθκαν οριακά κατά 1% ςε ετιςια βάςθ ςτα €5.527 εκατ. Ωσ
αποτζλεςμα, οι δραςτθριότθτεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ διακζτουν χρθματοδοτικό πλεόναςμα, με
δείκτθ δανείων προσ κατακζςεισ 97% ςτο τζλοσ εννεαμινου του 2014, ςε ςχζςθ με άνω του
200% προ κρίςθσ.
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Παράρτημα
γϋ τριμ 2014

επτ. 2014

επτ. 2013

Ετιςια Δ

Κακαρά κζρδθ Ομίλου
Ελλάδα

30
(87)

1 176
888

262
(163)

>100%
-

Σουρκία

109

257

412

-38%

14

43

20

>100%

960
453

2 774
1 347

2 826
1 214

-2%
+11%

405

1 123

1 323

-15%

88

264

256

+4%

510
265

1 520
783

1 716
910

-11%
-14%

184

554

615

-10%

52

155

164

-6%

113 311
71 406

113 311
71 406

110 963
71 395

+2%
+0%

66 904

66 904

65 038

+2%

93%
348

93%
330

97%
344

-4 π.μ.
-14 μ.β.

ςε εκατ. €

Αποτελζςματα

ΝΑ Ευρϊπθ

1

Οργανικά ζςοδα
Ομίλου
Ελλάδα
Σουρκία
ΝΑ Ευρϊπθ

1

Λειτουργικά ζξοδα
Ομίλου
Ελλάδα
Σουρκία
ΝΑ Ευρϊπθ

1

Ιςολογιςμόσ - Όμιλοσ
υνολικό ενεργθτικό
Χορθγιςεισ
Κατακζςεισ
Δείκτεσ
Δάνεια : Κατακζςεισ
Επιτοκιακό περικϊριο (μ.β.)
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