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Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 1,146 δις στο εξάμηνο 

 
Σε 1,146 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπε-

ζας, στο πρώτο εξάμηνο του 2014, έναντι 343 εκατ. ευρώ του αντί-

στοιχου περυσινού διαστήματος  

Attica Bank: Αύξηση κερδών στο εξάμηνο 

 

Κέρδη προ προβλέψεων 34,4 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση ανα-

κοίνωσε η Attica Bank για το πρώτο εξάμηνο του 2014. 

Alpha Bank : Καθαρά κέρδη 267,4 στο εξάμηνο 

Στα 267,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Alpha 

Bank στο εξάμηνο, και στα 361,6 εκατ. ευρώ το β΄τρίμηνο, μετά 

την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους 

422 εκατ. ευρώ το β΄τρίμηνο, στη συνέχεια της έγκρισης του σχεδί-

 

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 164 εκατ. ευρώ στο β΄τρίμηνο 

Στα 164 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Τράπε-

ζας Πειραιώς από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο β' τρίμηνο, 

παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με το πρώτο τρίμη-

νο, οπότε και είχε εμφανίσει ζημιές ύψους 247 εκατ. ευρώ  

 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ-

ΔΩΝ 

Eurobank: Στα 

222 εκατ. ευρώ 

από 194 εκατ. ευ-

ρώ τα καθαρά 

κέρδη προ προ-

βλέψεων β' τρι-

μήνου 

Στα 222 εκατ. ευρώ 

ανήλθαν τα καθαρά 

κέρδη προ προβλέψε-

ων της Eurobank, 

από 194 εκατ. ευρώ 

το α' τρίμηνο του 

2014 και 95ευρώ το 

β' τρίμηνο του 2013.  

εκατ.  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙ-

ΔΟΣΕΩΝ 

Γενική Τράπεζα: 

Κέρδη 85 εκατ. 

ευρώ μετά από 10 

ζημιογόνες χρή-

σεις 

Κέρδη 85 εκατ. ευρώ 

πέτυχε το α' εξάμηνο η 

Γενική Τράπεζα επι-

στρέφοντας στην κερ-

δοφορία μετά από 10 

ζημιογόνες χρήσεις.  

http://www.kerdos.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/105926-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%B7-1146-%CE%B
http://www.kerdos.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/105947-attica-bank-%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26521&subid=2&pubid=113336644

