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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 Ιαν30 Ιουν 2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30 Ιουν 2010

31 Δεκ 2009

30 Ιουν 2010

31 Δεκ 2009

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις)
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση
Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

138.178.842,09
447.620.672,65
2.827,03
16.075.268,30
3.693.531.542,04
260.177.162,72
69.042.119,49
0,00
13.292.807,31
46.458.720,03
40.186.376,65
14.239.074,23
30.153.450,13
141.540.971,64

146.672.625,53
617.744.941,47
4.908,86
19.035.000,00
3.922.449.469,80
261.441.805,56
6.960.797,04
0,00
13.252.746,71
46.715.810,97
34.333.097,15
14.388.890,82
21.236.969,02
153.272.847,04

137.754.463,10
447.611.770,62
4.381.530,02
16.075.268,30
3.693.531.542,04
260.158.922,47
69.042.119,49
10.460.920,32
11.472.801,22
46.443.266,07
40.186.376,65
14.216.018,23
28.973.911,47
136.750.966,22

146.287.515,41
617.736.174,02
5.048.063,64
19.035.000,00
3.922.449.469,80
261.119.445,25
6.960.797,04
4.459.217,30
11.260.464,28
46.701.581,97
34.333.097,15
14.360.013,62
19.899.936,37
149.689.244,73

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.910.499.834,31

5.257.509.909,97

4.917.059.876,22

5.259.340.020,58

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Yποχρεώσεις προς πελάτες
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - υποχρεώσεις
Εκδοθείσες ομολογίες
Yποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις

1.034.171.774,96
3.193.056.116,91
294.728,24
94.689.000,00
2.926.715,53
9.941.700,97
2.419.324,87
36.898.193,21

1.082.640.353,48
3.429.244.648,45
6.799,62
94.687.033,00
8.310.866,86
6.234.102,81
2.733.768,71
50.849.605,72

1.034.171.774,96
3.203.984.557,88
294.728,24
94.326.963,85
2.794.902,30
9.901.287,62
2.406.271,51
33.235.854,96

1.082.640.353,48
3.433.627.233,08
6.799,62
94.294.704,45
8.182.833,63
6.201.689,46
2.719.343,93
48.855.024,28

Σύνολο υποχρεώσεων

4.374.397.554,69

4.674.707.178,65

4.381.116.341,32

4.676.527.981,93

ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Ιαν30 Ιουν 2009

1 Ιαν30 Ιουν 2010

1 Ιαν30 Ιουν 2009

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)

582.802.731,32

324.358.163,67

582.812.038,65

320.685.095,33

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Έκδοση προνομιούχων μετοχών Ν.3723/2008
Έξοδα έκδοσης προνομιούχων μετοχών Ν.3723/2008
Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου
(Αγορές)/ πωλήσεις ιδίων μετοχών
Αποθεματικό ίδιων μετοχών προηγούμενης χρήσης
Αμοιβές προσωπικού εκτός μισθού
Μερίσματα πληρωθέντα
Μέρισμα προνομιούχων μετοχών μετά φόρων

(42.026.387,19)
0,00
0,00
(66.579,44)
0,00
86.816,30
0,00
0,00
(4.694.301,37)

4.660.511,89
100.199.999,90
(1.102.200,00)
0,00
(101.736,55)
10.516,00
(25.000,00)
(435,00)
0,00

(42.261.018,68)
0,00
0,00
0,00
0,00
86.816,30
0,00
0,00
(4.694.301,37)

5.366.718,65
100.199.999,90
(1.102.200,00)
0,00
(101.736,55)
10.516,00
0,00
0,00
0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2010 και 30.06.2009 αντίστοιχα)

536.102.279,62

427.999.819,91

535.943.534,90

425.058.393,33

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές)
Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές)
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Μείον: ίδιες μετοχές
Αποθεματικά
Σωρευμένα κέρδη/ζημιές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής

85.709.950,55
100.199.999,90
362.112.778,18
0,00
(33.446.812,41)
21.524.469,89
536.100.386,11

85.709.950,55
100.199.999,90
362.112.778,18
(86.816,30)
4.605.322,94
30.260.062,69
582.801.297,96

85.709.950,55
100.199.999,90
362.112.778,18
0,00
(33.604.518,87)
21.525.325,14
535.943.534,90

85.709.950,55
100.199.999,90
362.112.778,18
(86.816,30)
4.468.193,93
30.407.932,39
582.812.038,65

Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.893,51
536.102.279,62

1.433,36
582.802.731,32

0,00
535.943.534,90

0,00
582.812.038,65

4.910.499.834,31

5.257.509.909,97

4.917.059.876,22

5.259.340.020,58

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 Ιαν30 Ιουν 2010

ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Ιαν30 Ιουν 2009

1 Ιαν30 Ιουν 2010

1 Ιαν30 Ιουν 2009

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

(63.391.728,89)

330.233.575,11

(57.132.707,64)

324.828.942,02

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

(109.051.390,04)

(48.066.395,00)

(115.347.847,74)

(47.997.464,40)

(6.174.933,33)

(11.803.431,05)

(6.176.900,33)

(6.515.054,05)

(178.618.052,26)

270.363.749,06

(178.657.455,71)

270.316.423,57

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

764.417.567,00

747.868.714,67

764.023.689,43

747.559.074,18

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

585.799.514,74

1.018.232.463,73

585.366.233,72

1.017.875.497,75

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1 Ιαν30 Ιουν 2010
Τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: Τόκοι και συναφή έξοδα
Καθαρά έσοδα από τόκους
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
Μείον: Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες
Καθαρά έσοδα από αμοιβές / προμήθειες
Κέρδη / (ζημιές) από χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπά έσοδα
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Γενικά λειτουργικά έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο λειτουργικών εξόδων
Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες
Κέρδη προ φόρων
Μείον: φόρος εισοδήματος
Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)
Βασικά

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1 Ιαν30 Ιουν 2009

1 Απρ30 Ιουν 2010

ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Απρ30 Ιουν 2009

1 Ιαν30 Ιουν 2010

ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Ιαν30 Ιουν 2009

1 Απρ30 Ιουν 2010

1 Απρ30 Ιουν 2009

111.833.504,53
(49.693.575,56)
62.139.928,97

122.076.412,68
(75.997.243,43)
46.079.169,25

56.543.507,98
(26.308.397,51)
30.235.110,47

60.685.721,11
(31.869.043,52)
28.816.677,59

111.833.503,70
(49.875.886,82)
61.957.616,88

122.076.411,24
(76.160.882,40)
45.915.528,84

56.552.851,78
(26.432.608,80)
30.120.242,98

60.723.097,47
(31.980.167,84)
28.742.929,63

16.056.373,66
(1.297.560,10)
14.758.813,56

17.810.512,05
(1.050.970,67)
16.759.541,38

8.638.694,27
(516.934,73)
8.121.759,54

9.016.204,76
(667.214,55)
8.348.990,21

14.313.296,06
(1.759.142,93)
12.554.153,13

16.380.926,00
(1.343.744,12)
15.037.181,88

7.733.112,72
(712.810,09)
7.020.302,63

8.302.425,64
(814.310,35)
7.488.115,29

2.134.866,25
2.040.841,04

2.389.077,57
3.252.577,25

(111.284,37)
1.226.996,95

2.076.517,81
1.692.201,81

1.485.466,68
2.832.427,44

2.387.140,86
4.190.396,33

(760.646,29)
1.590.566,21

2.078.254,25
2.415.327,79

81.074.449,82

68.480.365,45

39.472.582,59

40.934.387,42

78.829.664,13

67.530.247,91

37.970.465,53

40.724.626,96

(21.052.304,62)
(33.750.841,49)
(20.166.625,04)
(2.931.682,89)
(77.901.454,04)

(14.500.000,00)
(30.147.149,28)
(16.538.589,80)
(2.789.135,33)
(63.974.874,41)

(10.182.304,62)
(17.465.207,86)
(8.766.145,18)
(1.475.043,46)
(37.888.701,12)

(6.000.000,00)
(15.430.573,35)
(9.049.841,97)
(1.429.197,97)
(31.909.613,29)

(21.052.304,62)
(33.039.116,33)
(19.515.329,74)
(2.919.424,30)
(76.526.174,99)

(14.500.000,00)
(29.490.764,51)
(16.003.347,89)
(2.739.453,20)
(62.733.565,60)

(10.182.304,62)
(17.092.918,01)
(8.473.506,23)
(1.468.025,19)
(37.216.754,05)

(6.000.000,00)
(15.056.887,82)
(8.774.556,44)
(1.383.464,94)
(31.214.909,20)

(172.276,34)

(256.255,97)

(100.902,73)

(206.994,80)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.719,44
(6.652.226,73)

4.249.235,07
(1.063.406,78)

1.482.978,74
(5.327.998,82)

8.817.779,33
(2.685.981,09)

2.303.489,14
(6.189.627,92)

4.796.682,31
(904.647,26)

753.711,48
(4.973.635,18)

9.509.717,76
(2.620.447,45)

(3.886.138,78)

3.892.035,05

(4.219.923,70)

6.889.270,31

(38.374.879,90)
(42.261.018,68)

1.474.683,60
5.366.718,65

(30.313.206,70)
(34.533.130,40)

7.955.678,28
14.844.948,59

(0,0313)

0,0189

(0,0250)

0,0375

(3.651.507,29)

3.185.828,29

(3.845.020,08)

6.131.798,24

(3.651.967,45)
460,16

3.185.618,31
209,98

(3.845.286,64)
266,56

6.131.703,68
94,56

(38.374.879,90)
(42.026.387,19)

1.474.683,60
4.660.511,89

(30.313.206,70)
(34.158.226,78)

7.955.678,28
14.087.476,52

(42.026.847,35)
460,16

4.660.301,91
209,98

(34.158.493,34)
266,56

14.087.381,96
94,56

(0,0303)

0,0145

(0,0235)

0,0328

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Θέμα έμφασης: Συνίσταται στην υπαγωγή του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων (Λ.Α.Κ.) του προσωπικού της Τράπεζας στο Ν. 3371/2005 και στο Ν. 3554/2007 και στις τυχόν επιπτώσεις που θα προκύψουν για την Τράπεζα από ενδεχόμενη μελλοντική δικαστική εμπλοκή. Για αναλυτική πληροφόρηση παραπέμπουμε στη
σημείωση 14.4 των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2010.
2. Τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τις οποίες εφάρμοσε η Τράπεζα και ο Όμιλος και κατά την 31/12/2009. Η Τράπεζα έχει ήδη από την 01/01/2009 υιοθετήσει το αναθεωρημένο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 1 «Παρουσίαση των
Οικονομικών Καταστάσεων». Επίσης, η Τράπεζα έκανε χρήση των τροποποιήσεων του Δ.Λ.Π. 39 και του Δ.Π.Χ.Α. 7 που εκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 2008 και έχουν ισχύ από 01/07/2008, οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των οποίων, αναφέρονται στην σημείωση 13 κατωτέρω, καθώς και στην σημείωση 2.4 των ατομικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
3. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει το «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.», με έδρα την Ελλάδα. Κατά την 30/06/2010 το «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος
Α.Τ.Ε.» συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» με ποσοστό 22,432%.
4. Η «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2008. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ύψους ευρώ 3.763.694,32 εκ των οποίων οι 3.723.280,97 ευρώ αφορούν την Τράπεζα και το υπόλοιπο ποσό τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου. Για αναλυτική
πληροφόρηση σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιρειών, παραπέμπουμε στη σημείωση 14.2 των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
5. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματιστεί για επίδικες υποθέσεις κατά της Τράπεζας σύμφωνα με γνωμάτευση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ανέρχεται σε 891.854,30 ευρώ ποσό που εκτιμάται ότι θα προκύψει ως υποχρέωση μελλοντικής καταβολής. Για τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Το
ποσό των προβλέψεων που έχει σχηματισθεί για λοιπές περιπτώσεις, πλην των επίδικων υποθέσεων και των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, ανέρχεται σε 6.298.006,65 ευρώ τόσο για τον Όμιλο όσο και την Τράπεζα.
6. Στις σημειώσεις 6 και 7 των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων παρατίθενται αναλυτικά οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, η χώρα της καταστατικής τους έδρας, το ποσοστό με το οποίο η Τράπεζα συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος
ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε για κάθε μία από αυτές.
7. Στην ενοποίηση της 30ης Ιουνίου 2010 περιλαμβάνονται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης οι ίδιες εταιρείες που είχαν συμπεριληφθεί και στην ενοποίηση της 31ης Δεκεμβρίου 2009 όπως επίσης και οι ίδιες εταιρείες που είχαν ενοποιηθεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Δεν υπάρχουν εταιρείες που να μην περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση της 30/06/2010, όπως επίσης, δεν υφίσταται περίπτωση μεταβολής μεθόδου ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση σε σχέση με την συγκριτική.
8. Το απασχολούμενο προσωπικό για τις εταιρείες του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανήλθε σε 1.144 άτομα, ενώ για την Τράπεζα σε 1.123 άτομα. Στο τέλος της συγκριτικής περιόδου, το προσωπικό για τις εταιρείες του Ομίλου ανερχόταν σε 1.154 άτομα, ενώ για την Τράπεζα σε 1.134 άτομα.
9. Οι συναλλαγές του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη στα οποία περιλαμβάνονται μόνο τα μέλη διοίκησης έχουν ως εξής: α) απαιτήσεις 737.544,98 ευρώ, υποχρεώσεις 508.500,77 ευρώ, έσοδα 11.666,95 ευρώ, έξοδα 630.848,46 ευρώ εκ των οποίων ποσό 628.090,35 ευρώ αφορά μισθούς και ημερομίσθια, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους
ευρώ 2.758,11 αφορά τόκους έξοδα για τον Όμιλο. Για δε την Τράπεζα έχουν ως ακολούθως: α) με συνδεδεμένες εταιρείες: απαιτήσεις 45.053.430,31 ευρώ, υποχρεώσεις 105.560.082,44 ευρώ, έσοδα 112.004,18 ευρώ, έξοδα 2.517.732,89 ευρώ, β) με μέλη διοίκησης: απαιτήσεις 454.814,71 ευρώ, υποχρεώσεις 482.254,97 ευρώ, έσοδα
7.301,57 ευρώ, έξοδα 361.958,73 ευρώ εκ των οποίων ποσό ευρώ 359.238,82 αφορά μισθούς και ημερομίσθια, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους ευρώ 2.719,91 αφορά τόκους έξοδα για την Τράπεζα.
10. Τα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της τρέχουσας καθώς και της συγκριτικής περιόδου για τον Όμιλο και την Τράπεζα, περιλαμβάνουν: α) το αποτέλεσμα από την αποτίμηση του Διαθέσιμου προς Πώληση Χαρτοφυλακίου της Τράπεζας το οποίο ανήλθε για την τρέχουσα
περίοδο σε ευρώ (47.368.527,23) και ευρώ 1.915.173,50 για τη συγκριτική περίοδο και β) το φόρο που αναλογεί στη μεταβολή του αποθεματικού από την αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου Διαθέσιμα προς Πώληση ύψους ευρώ 8.993.647,33 για την τρέχουσα περίοδο και ευρώ (440.489,90) για τη συγκριτική περίοδο.
11. Κατά την 30η Ιουνίου 2010, η Τράπεζα κατείχε ίδιες μετοχές της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» συνολικών τεμαχίων 52.482 και αξίας κτήσης ευρώ 97.332,30. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό της τάξης του 0,0214% του συνόλου των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών κατά την ίδια ημερομηνία. Οι
λοιπές εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποίηση δεν κατείχαν μετοχές της Τράπεζας κατά την 30η Ιουνίου 2010.
12. Στις οικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου που έληξε την 30/06/2009 η Τράπεζα και ο Όμιλος προέβησαν σε ορισμένες τροποποιήσεις και αναταξινομήσεις κονδυλίων με σκοπό να είναι απολύτως συγκρίσιμα τα μεγέθη της επισκοπούμενης περιόδου όπως αυτά παρατίθενται. Ειδικότερα, ποσό ευρώ 99.097.800,00 το
οποίο αφορά τη συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μέσω του προγράμματος των προνομιούχων μετοχών του νόμου 3723/2008 όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αφαίρεση των εξόδων αύξησης, αναταξινομήθηκε από την γραμμή «Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο» κατά ποσό
ευρώ 100.199.999,90 στη γραμμή «Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές)» και κατά ποσό ευρώ (1.102.200,00) στη γραμμή «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο». Αντίστοιχα ποσό ευρώ 768.657,53 που είχε επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων της 30/06/2009 ως χρηματοοικονομική δαπάνη των προνομιούχων
μετοχών, αναμορφώθηκε με ισόποση αύξηση των αποτελεσμάτων της ίδιας περιόδου και συνακόλουθη βελτίωση του κονδυλίου «Υπόλοιπο κερδών εις νέον» της κατάστασης ιδίων κεφαλαίων. Σχετική παρουσίαση γίνεται στην σημείωση 2.4 των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Από τις παραπάνω
αναταξινομήσεις επήλθε μεταβολή κατά ποσό ευρώ 768.657,53 μόνο στην κατάσταση αποτελεσμάτων μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας καθώς και στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους της περιόδου που έληξε την 30/6/2009. Επίσης μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις τα ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν
στους ιδιοκτήτες της μητρικής είναι συνολικά αυξημένα κατά ποσό ευρώ 99.866.457,50. Στα μεγέθη της προηγούμενης ετήσιας χρήσης που έληξε την 31/12/2009 δεν επέρχεται καμία μεταβολή.
13. Η Τράπεζα, κάνοντας χρήση των τροποποιήσεων του Δ.Λ.Π. 39 και του Δ.Π.Χ.Α. 7, μετέφερε την 01/07/2008 από το «Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο» στα «Χρηματοοικονομικά μέσα Διαθέσιμα για Πώληση» μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εύλογης και λογιστικής αξίας κατά την 30/06/2010, ευρώ 3.434.405,64. Επίσης η
Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στην χρηματοοικονομική αγορά και ιδιαίτερα στο β’ τρίμηνο του 2010 με την κορύφωση της Ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης, έκανε χρήση των τροποποιήσεων των Δ.Λ.Π.39 και Δ.Π.Χ.Α.7, και μετέφερε με ημερομηνία 1/4/2010 από το «Εμπορικό
Χαρτοφυλάκιο» ομόλογα ονομαστικής αξίας 70.030.000,00 ευρώ και λογιστικής α ξίας 69.383.911,31 ευρώ αντίστοιχα στο χαρτοφυλάκιο «Διακρατούμενων έως τη Λήξη Επενδύσεων». Για αναλυτική πληροφόρηση παραπέμπουμε στη σημείωση 2.4 των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2010.
14. Στα πλαίσια του άρθρου 2 του Ν.3723/2008, η Τράπεζα την 30/6/2010 εξέδωσε με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του προγράμματος EMTN (Medium Term Note) ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας 215 εκατ. ευρώ. Για αναλυτική πληροφόρηση παραπέμπουμε στη σημείωση 11 των ατομικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30/06/2010.
15. Δεν έχει επέλθει διακοπή σε κάποια δραστηριότητα του Ομίλου ή της Τράπεζας.
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