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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)
Εξ’ όσων γνωρίζουμε, οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις που ενέκρινε το Δ.Σ., καταρτίσθηκαν
σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς),
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα
αποτελέσματα χρήσης της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5
παρ.3-5 του Ν. 3556/2007, καθώς και ότι η εξαμηνιαία έκθεση του Δ.Σ. απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 3556/2007.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770

Α.Δ.Τ. ΑΖ 048313

Α.Δ.Τ ΑΗ 554151
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)
Εισαγωγή
Ο Όμιλος της Attica Bank και στο ιδιαίτερα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον και τον κύκλο οικονομικής
ύφεσης στον οποίο έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία που έχει ως συνέπεια εκτός των άλλων και την
έλλειψη ρευστότητας του οικονομικού συστήματος με παράλληλη αύξηση των πιστωτικών κινδύνων,
κατόρθωσε να παραμείνει σε κερδοφόρο τροχιά.
Η προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων που αυτή δημιούργησε από τη
Διοίκηση της Τράπεζας, με την έμφαση που δόθηκε στη διασφάλιση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου
χορηγήσεων, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των καθυστερήσεων, καθώς και την ενεργητική διαχείριση
της ρευστότητας, συνέτειναν στην διατήρηση της κερδοφόρου πορείας του Ομίλου, καθώς και των
προϋποθέσεων δημιουργικής αξιοποίησης των ευκαιριών και προκλήσεων που και το νέο οικονομικό
περιβάλλον θα αναδείξει.
Τα μεγέθη και αποτελέσματα τόσο του Ομίλου όσο της Τράπεζας είναι συνέπεια:
• της λειτουργικής αναδιάρθρωσης του συνόλου των εταιρειών του Ομίλου η οποία συμβάλλει στη
δημιουργία οικονομιών κλίμακας και στην αύξηση της παραγωγικότητας
• της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών
παρακολούθησης των πιστωτικών κινδύνων.
• της ενεργητικής διαχείρισης της ρευστότητας με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 152,4
εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2009 καθώς και της τιτλοποίησης στεγαστικών
δανείων της Τράπεζας που έλαβε χώρα στο τέλος του έτους 2008, όπως επίσης και από τη
συμμετοχή της στα κρατικά προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας και θωράκισης της
Οικονομίας.
Βασικά Μεγέθη και Αποτελέσματα Τράπεζας
Συγκεκριμένα κατά το α’ εξάμηνο του 2010, τα βασικά μεγέθη και τα αποτελέσματα της Τράπεζας καθώς
και η μεταβολή τους, διαμορφώθηκαν ως εξής:

y Το σύνολο του Ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 4.917 εκατ. ευρώ, έναντι 5.259 εκατ. ευρώ την
31/12/2009 και 5.173 εκατ. ευρώ την 30/6/2009 .

y Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις (χορηγήσεις δανείων και ομολογιακά δάνεια εταιρειών) ανήλθαν, προ
προβλέψεων, σε 3.866,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,92% έναντι της 30/6/2009. Σε σχέση με την
31/12/2009 οι συνολικές χρηματοδοτήσεις είναι μειωμένες κατά 5,10%. Στον παρακάτω πίνακα
παρατίθενται αναλυτικά οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας:
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Χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας (προ προβλέψεων)
(σε εκατ. ευρώ )

30/6/2010

31/12/2009

30/6/2009
(3)

Μεταβολή
%
(1)/(2)

Μεταβολή
%
(1)/(3)

(1)

(2)

3.320,4

3.545,8

3.201,6

-6,36%

3,71%

- Καταναλωτικά Δάνεια

256,9

283,5

274,9

-9,39%

-6,55%

- Πιστωτικές Κάρτες

63,8

63,0

67,8

1,32%

-5,87%

- Στεγαστική Πίστη

605,5

609,6

593,0

-0,66%

2,11%

- Χρηματοδοτική Μίσθωση

297,0

287,5

234,9

3,28%

26,42%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

545,9

528,3

555,0

3,33%

-1,63%

3.866,3

4.074,1

3.756,6

-5,10%

2,92%

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Από τις οποίες:

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

y Ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάζουν οι χρηματοδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης οι οποίες είναι
αυξημένες κατά 26% περίπου σε σχέση με την 30/6/2009 και κατά 3,3% σε σχέση με την 31/12/2009.

y Το ύψος των καταθέσεων ανήλθε σε 3.204 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 6,68% σε σχέση με την
31/12/2009 και 6,15% έναντι της 30/6/2009.

y Ο δείκτης «προβλέψεις απομείωσης προς άθροισμα απομειωμένων και σε καθυστέρηση χορηγήσεων
άνω των 90 ημερών» διαμορφώθηκε σε 50,7% και είναι από τους υψηλότερους του κλάδου
αποτυπώνοντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και τον αυστηρό έλεγχο για τη διατήρηση της
ποιότητας που και οι οργανωτικές αλλαγές επέφεραν. Αντίστοιχα, ο ίδιος δείκτης προς τις χορηγήσεις σε
καθυστέρηση άνω των 180 ημερών διαμορφώθηκε σε 56,5% και είναι επίσης από τους υψηλότερους
του κλάδου.

y Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζα διαμορφώθηκε σε 535,5 εκατ. ευρώ την περίοδο που έληξε
την 30/06/2009, έναντι 582,8 εκατ. ευρώ την 31/12/2009.

y Οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 62 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 35% περίπου έναντι
του αντίστοιχου α’ εξαμήνου του 2009.

y Οι καθαρές προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 12,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 16,5% έναντι του
αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης.

y Το αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικά στοιχεία διαμορφώθηκε σε κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών
2,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2009, ήτοι μείωση 38% περίπου.

y Το σύνολο των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 78,8 εκατ. ευρώ και εμφανίζει
αύξηση της τάξης του 17% περίπου έναντι του αντίστοιχου α’ εξαμήνου του 2009.

y Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 33 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12% έναντι του α’ εξαμήνου του
2009.

y Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 19,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 21,9% περίπου έναντι
του α’ εξαμήνου του 2009. Η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται στην αναδιοργάνωση των
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καταστημάτων της Τράπεζας με το διαχωρισμό τους σε καταστήματα λιανικής τραπεζικής και σε
επιχειρηματικά κέντρα, στην επέκταση του δικτύου καταστημάτων, όπως επίσης και στη χωροταξική
αναδιοργάνωση των κεντρικών μονάδων της Τράπεζας.

y Τα κέρδη, προ φόρων, ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ, έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του
2009 μειωμένα κατά 52% περίπου σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2009. Το αποτέλεσμα μετά από
φόρους διαμορφώθηκε σε ζημία 3,9 εκατ. ευρώ μετά και την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης
καθώς και την ειδική φορολόγηση των τόκων των ομολόγων του έτους 2009, έναντι 3,9 εκατ. ευρώ
κέρδη κατά την αντίστοιχη περίοδο του α’ εξαμήνου του 2009.

y Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 42,2 εκατ. ευρώ λόγω
της μεγάλης πτώσης των τιμών των ομολόγων έναντι κερδών 5,4 εκατ. ευρώ κατά το α΄εξάμηνο του
2009.
Σε ότι αφορά το β΄ τρίμηνο 2010 αυτό χαρακτηρίζεται από την αύξηση του κόστους καταθέσεων και
την πτώση των τιμών των εισηγμένων σε οργανωμένες αγορές τίτλων. Συγκεκριμένα τα
αποτελέσματα για το β΄ τρίμηνο έχουν ως ακολούθως:

y Τα αποτελέσματα προ φόρων για το β΄ τρίμηνο 2010 διαμορφώθηκαν σε 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι 9,5 εκατ.
ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο 2009.

y Τα αποτελέσματα μετά φόρων για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε ζημία 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι
κερδών 6,9 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

y Τα δε συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων της Τράπεζας για το β΄ τρίμηνο του 2010 ανήλθαν σε
ζημία 34,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 14,8 εκατ. ευρώ του β΄ τριμήνου 2009.
Βασικά Μεγέθη και Αποτελέσματα σε Ενοποιημένη Βάση
Σύμφωνα με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις τα βασικά μεγέθη και αποτελέσματα σε
ενοποιημένο επίπεδο, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

y Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4.910,5 εκατ. ευρώ, έναντι 5.257,5 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο εξάμηνο 2009 ήτοι μείωση 6,6% περίπου.

y Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 536,1 εκατ. ευρώ την περίοδο που έληξε
την 30/06/2010, έναντι 582,8 εκατ. ευρώ την 31/12/2009, ήτοι μείωση της τάξης του 8% περίπου.

y Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο
του 2009, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα, μετά από φόρους και αναλογούντα στην μητρική,
διαμορφώθηκαν σε ζημία ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2009.
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Αποτελέσματα σε Ενοποιημένη βάση
(σε χιλ. ευρώ)

6Μ 2010

6Μ 2009

Μεταβολή %

Καθαρά Έσοδα από Τόκους

62.139,93

46.079,17

34,85%

Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες

14.758,81

16.759,54

-11,94%

Κέρδη/ζημιές από χρηματοοικονομικά στοιχεία

2.134,87

2.389,08

-10,64%

Λοιπά Έσοδα

2.040,84

3.252,58

-37,25%

Λειτουργικά Έσοδα

81.074,45

68.480,36

18,39%

Έξοδα Προσωπικού

33.750,84

30.147,15

11,95%

Γενικά Λειτουργικά Έξοδα

20.166,62

16.538,59

21,94%

172,28

256,26

-32,77%

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων

54.089,74

46.942,00

15,23%

Κέρδη προ Προβλέψεων και Αποσβέσεων

26.984,71

21.538,37

25,29%

2.931,68

2.789,13

5,11%

21.052,30

14.500,00

45,19%

3.000,71

4.249,24

-29,38%

(3.651,51)

3.185,83

(42.026,39)

4.660,51

Αποτέλεσμα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες

Αποσβέσεις
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Αποτέλεσμα προ φόρων
Αποτέλεσμα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

y Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, διαμορφώνονται σε (0,0303) ευρώ, έναντι 0,0145 ευρώ το αντίστοιχο
εξάμηνο του 2009.
Σε ότι αφορά το β΄ τρίμηνο 2010 αυτό χαρακτηρίζεται από την αύξηση του κόστους καταθέσεων και
την πτώση των τιμών των εισηγμένων σε οργανωμένες αγορές τίτλων. Συγκεκριμένα τα
αποτελέσματα για το β΄ τρίμηνο έχουν ως ακολούθως:

y Τα αποτελέσματα προ φόρων για τον Όμιλο για το β΄ τρίμηνο 2010 διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ,
έναντι 8,8 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο 2009.

y Τα αποτελέσματα μετά φόρων για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκαν σε ζημία 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι
κερδών 6,1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

y Τα δε συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων του Ομίλου για το β΄ τρίμηνο του 2010 ανήλθαν σε
ζημία 34,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 14,1 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2009.
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων των εταιρειών που
απαρτίζουν τον Όμιλο:
Εταιρεία

Αποτελέσματα
προ φόρων
(σε χιλ. ευρώ)

Αποτελέσματα
μετά από φόρους
(σε χιλ. ευρώ)

6Μ 2010
2.303,49

6Μ 2009
4.796,68

6Μ 2010
-3.886,14

6Μ 2009
3.892,04

162,28

224,84

100,65

169,47

-4,87

-8,37

-3,65

-6,28

86,23

96,72

58,85

73,97

45,02

52,84

34,14

39,74

Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica
Bank
AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Ακινήτων
Stegasis Mortgage Finance plc

661,02

274,15

456,11

205,61

-3,94

-23,04

-3,94

-24,14

664,45

-

504,98

-

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Zaitech

-172,28

-256,25

-172,28

-256,25

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και
Χρηματοοικονομικών, Συμβουλευτικών,
Επιμορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής
Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις
Τηλεπικοινωνίες
Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών
Συμμετοχών
Attica Funds PLC

Η «Stegasis Mortgage Finance plc» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού στην
οποία η Τράπεζα δεν έχει άμεση συμμετοχή και η οποία συστάθηκε το β΄ εξάμηνο 2008. Σκοπός ίδρυσης
της εταιρείας ήταν η τιτλοποίηση μέρους των στεγαστικών δανείων.
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Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Τράπεζας και Ομίλου
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες που αναφέρονται στην ανάλυση
της οικονομικής διάρθρωσης, την ανάλυση της αποδοτικότητας καθώς και στην ανάλυση της διαχειριστικής
πολιτικής, όπως αυτοί προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30.06.2010
μαζί με τους αντίστοιχους συγκριτικούς δείκτες της χρήσης 2009 και της συγκριτικής περιόδου 30.06.2009
τόσο σε ατομική βάση όσο και σε ενοποιημένη βάση.
Οι δείκτες αυτοί αποδεικνύουν την προτεραιότητα και τη βαρύτητα που δίνει η Διοίκηση της Τράπεζας στη
διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων, στον έλεγχο του κόστους και στην πιο αποτελεσματική χρήση των
κεφαλαίων.
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΜΙΛΟΣ

30.06.2010

31.12.2009

30.06.2009

30.06.2010

31.12.2009

30.06.2009

82,87%

84,28%

90,89%

82,59%

84,17%

90,74%

65,16%

65,29%

66,00%

65,03%

65,23%

65,88%

Απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από
προβλέψεις)/Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια /Σύνολο Ενεργητικού

75,12%

74,58%

69,79%

75,22%

74,61%

69,78%

10,90%

11,08%

8,22%

10,92%

11,09%

6,34%

Ίδια Κεφάλαια/ Υποχρεώσεις προς Πελάτες

16,73%

16,97%

12,45%

16,79%

17,00%

9,63%

0,41%

4,20%

1,31%

0,54%

3,06%

1,08%

0,05%

0,46%

0,10%

0,06%

0,25%

0,07%

1,13%

1,91%

0,93%

1,16%

1,96%

0,96%

70,37%

65,91%

71,43%

70,12%

68,47%

73,07%

1,13%

1,91%

0,99%

1,16%

2,04%

1,01%

0,34%

0,87%

0,44%

0,38%

0,86%

0,45%

66,49%

66,16%

66,36%

66,49%

66,16%

66,36%

6,72%

5,63%

5,87%

6,72%

5,63%

5,87%

16,90%

16,60%

14,0%

16,80%

16,50%

14,0%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Υποχρεώσεις προς Πελάτες/Απαιτήσεις κατά
πελατών (προ προβλέψεων)
Υποχρεώσεις προς Πελάτες/Σύνολο Ενεργητικού

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Καθαρά κέρδη προ φόρων/Μέσο Ύψος Ιδίων
Κεφαλαίων (RoE)
Καθαρά κέρδη προ φόρων/Μέσο Ύψος
Ενεργητικού (RoA)
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σύνολο λειτουργικών εξόδων μείον
προβλέψεις/Σύνολο Ενεργητικού
Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/Σύνολο
λειτουργικών εσόδων
Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων/Μέσο
Ύψος Ενεργητικού
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης εκτός
Τόκων/Μέσο Ύψος Ενεργητικού
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις/
επισφαλείς και σε οριστική καθυστέρηση
απαιτήσεις
Επισφαλείς και σε οριστική καθυστέρηση
απαιτήσεις/ Απαιτήσεις κατά πελατών (προ
προβλέψεων)
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (μετά τη
Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας
Εσωτερικού Κεφαλαίου)

8

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ

1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής
χρήσης και την επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις
Διανομή μερίσματος χρήσης 2009
Βάσει της πρόσφατης νομοθεσίας (N.3723/2008 και Ν.3756/2009) αναφορικά με το σχέδιο ενίσχυσης της
ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας, οι Τράπεζες που συμμετέχουν σε αυτό δεν επιτρέπεται να
διανείμουν μέρισμα επί κοινών μετοχών, παρά μόνο με την μορφή μετοχών, εξαιρουμένων από αυτές τις
ίδιες μετοχές. Το μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% των διανεμητέων κερδών.
Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος για τις κοινές μετοχές από τη
διάθεση των κερδών της χρήσης 2009.
Σε ότι αφορά τις προνομιούχες μετοχές που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Ν.
3723/2008 για την «ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης», οι οποίες σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο παρέχουν δικαίωμα
σταθερής απόδοσης 10% επί του εισφερόμενου κεφαλαίου, για τη δεδουλευμένη περίοδο που αφορά το έτος
2009 εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση και καταβλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο μέρισμα ύψους
6,17 εκατ. ευρώ. Το καθαρό μετά από φόρους μέρισμα όπως απεικονίζεται στην κατάσταση μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων της επισκοπούμενης περιόδου ανέρχεται σε 4,7 εκατ. ευρώ.
Έκδοση ειδικού ομολόγου Τράπεζας με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
Στα πλαίσια του άρθρου 2 του Ν.3723/2008 και αναφορικά με το 2ο πυλώνα των μέτρων στήριξης για την
ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, 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, διάρκειας 3 ετών, με επιτόκιο κυμαινόμενο Euribor 3 μηνών πλέον
περιθωρίου 5% το οποίο διαιρείται σε 2.150 ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 100 χιλ. ευρώ.
Οι ομολογίες αυτές αποκτήθηκαν από την Τράπεζα κατά την έκδοσή τους και στην τιμή έκδοσης αυτών, με
σκοπό την επαναδιάθεσή τους σε οποιοδήποτε χρόνο μέχρι τη λήξη της διάρκειάς τους ή και την ακύρωσή
τους εάν οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά επιβάλουν αυτό. Μέχρι την εν λόγω επαναδιάθεση ή
ακύρωση, οι ομολογίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως ασφάλεια για την άμεση άντληση ρευστότητας από
το ευρωσύστημα, δυνάμει της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας ή και
διαφορετικά όπως κάθε φορά θα κρίνεται σκόπιμο. Η προμήθεια την οποία επιβαρύνεται η Τράπεζα από τη
συμμετοχή της στο πρόγραμμα και η οποία καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο έχει προσδιοριστεί σε 75
μονάδες βάσης.
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών
του Ομίλου και σε καθαρά εμπορική βάση. Οι συναλλαγές αυτές και με βάση τη διάκρισή τους σε
συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες και με μέλη διοίκησης έχουν ως ακολούθως για την περίοδο που
έληξε την 30.06.2010:
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Α. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Τα υπόλοιπα των συναλλαγών αφορούν σε απαιτήσεις, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα της Τράπεζας έναντι
των εταιρειών αυτών και συναθροίζονται ανάλογα με την φύση της εκάστοτε συναλλαγής.
Σημειώνεται ότι το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund» αποτελεί ειδική
συμμετοχή, ενοποιούμενη κατά την 30/06/2010 με την μέθοδο της Καθαρής θέσης. Κατά συνέπεια, εκτός
από το ποσό συμμετοχής της Τράπεζας σε αυτό κατά την επισκοπούμενη περίοδο, δεν υπάρχουν άλλα
διεταιρικά υπόλοιπα προς αναφορά.
1. Απαιτήσεις

Επωνυμία Εταιρείας

Αττική ΑΕΔΑΚ
Αττική Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής
Επενδυτικών και
Χρηματοοικονομικών,
Συμβουλευτικών, Επιμορφωτικών
Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής
Τεχνολογίας στην Πληροφορική και
στις Τηλεπικοινωνίες
Attica Funds PLC
Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορειακών
Ασφαλίσεων Ομίλου Τράπεζας
Αττικής
AtticaBank Properties Ανώνυμη
Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών
Συμμετοχών Zaitech
Stegasis Mortgage Finance plc
Σύνολο

Συμμετοχή
Τράπεζας
Αττικής κατά την
30.06.2010

Ποσό
συμμετοχής

2.326.499,58

100,00%

599.960,00

99,99%

Έσοδα
χρήσεως
εισπρακτέα

Εγγυήσεις

Ενοίκια

353.153,01
21.407,73

99,99%
99,99%

99.900,00
99,90%

500,58

7.060.000,00
100,00%
11.472.801,22
4.378.702,99
26.312.424,54

41.258,39

2.900,80

50,00%
41.258,39

18.696.346,01
18.696.346,01

3.401,38

Το ποσό της απαίτησης της Τράπεζας από την θυγατρική εταιρεία «AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Ακινήτων» αφορά σε εργασίες που διεκπεραιώνονται από τη θυγατρική εταιρεία και αφορούν την
εκμετάλλευση των ακινήτων της Τράπεζας, οι οποίες φυσικά και επιβαρύνουν την Τράπεζα.
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Α2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Επωνυμία Εταιρείας

Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ
Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και
Χρηματοοικονομικών, Συμβουλευτικών,
Επιμορφωτικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης
Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και
στις Τηλεπικοινωνίες
Attica Funds PLC
Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου
Attica Bank
AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Ακινήτων
Stegasis Mortgage Finance plc
Σύνολο

Ομολογιακό
δάνειο

Καταθέσεις
Προθεσμίας

Καταθέσεις
όψεως

Έξοδα
χρήσεως
πληρωτέα

Εγγυήσεις
ενοικίων

-

2.710.000,00

39.358,37

18.302,78

6.609,30

-

900.000,00

159.157,31

-

-

94.326.963,85

351.563,00
-

5.172,16
-

-

200,00
-

-

-

120.875,07

-

-

94.326.963,85

6.500.000,00
10.461.563,00

142.315,06
466.877,97

279.565,54
297.868,32

6.809,30

Α3. ΕΣΟΔΑ
Επωνυμία Εταιρείας

Ενοίκια

Προμήθειες

Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ
Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και
Χρηματοοικονομικών, Συμβουλευτικών, Επιμορφωτικών
Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην
Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες
Attica Funds PLC
Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank
AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
Ακινήτων
Stegasis Mortgage Finance plc
Σύνολο

21.853,08

12.141,54

16.051,44

-

646,48
621,60

-

17.404,,80
56.597,40

43.265,24
55.406,78

Α4. ΕΞΟΔΑ

Επωνυμία Εταιρείας
Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ
Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και
Χρηματοοικονομικών, Συμβουλευτικών, Επιμορφωτικών
Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην
Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες
Attica Funds PLC

Τόκοι
ομολογιακού
δανείου

Παροχή
υπηρεσιών

Χρεωστικοί
τόκοι
καταθέσεων

10.283,55

-

36.007,22

-

-

7.479,52

-

1.268.958,51

3.916,63
-
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-

-

1.405,54

451.299,28
664.451,79

1.268.958,51

73.930,85

1.126.034,62

122.739,76

B. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι συναλλαγές με μέλη Διοίκησης (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος,
μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικοί Διευθυντές) κατά την 30/06/2010 σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου.
ΤΡΑΠΕΖΑ
Απαιτήσεις (δάνεια)
Υποχρεώσεις (καταθέσεις)
Τόκοι έσοδα
Τόκοι έξοδα
Μισθοί και ημερομίσθια
Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.

ΟΜΙΛΟΣ

454.814,71
482.254,97

737.544,98
508.500,77

7.301,57
2.719,91

11.666,95
2.758,11

215.610,52
143.628,30

430.801,08
197.289,27

Προοπτικές
Με δεδομένη την ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία και τον κύκλο ύφεσης στον οποίο
βρίσκεται η Ελληνική Οικονομία σε συνδυασμό με τα δημοσιονομικά προβλήματα του ελληνικού
δημοσίου, οι βασικές προτεραιότητες του Ομίλου της Attica Bank για το επόμενο έτος είναι οι
ακόλουθες:
-

Διαχείριση δανειακού χαρτοφυλακίου

Η διασφάλιση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, με την βελτιστοποίηση των
διαδικασιών διαχείρισης των καθυστερήσεων και των εμπράγματων εξασφαλίσεων. Η πολιτική
που ακολουθεί ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια έχει αποδώσει και η οργανωτική αναδιάρθρωση η
οποία συνεχίστηκε και κατά τη τρέχουσα περίοδο αποβλέπει στην περαιτέρω θωράκιση του
Ομίλου μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
-

Περιορισμός λειτουργικού κόστους

Η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους στα επίπεδα του προηγούμενου έτους και η βελτίωση
του δείκτη κόστους προς έσοδα.
-

Διαχείριση Ρευστότητας

Η ενεργητική διαχείριση της ρευστότητας του Ομίλου μετά και την πρόσφατη αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου ύψους 152,4 εκατ. ευρώ η οποία ολοκληρώθηκε τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2009
καθώς και από τη συμμετοχή της Τράπεζας στα κρατικά προγράμματα ενίσχυσης ρευστότητας
και θωράκισης της οικονομίας.
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Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας όσο και ο βασικός δείκτης Tier I είναι ήδη από τους
υψηλότερους στον Τραπεζικό κλάδο και στόχος είναι η διατήρηση του επιπέδου αυτού.
-

Συνέργειες με μέλη του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αξιοποίηση της πελατειακής βάσης και της δημιουργίας
συνεργειών με τα μέλη του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που είναι και ο βασικός μέτοχος της
Τράπεζας και η αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος που απορρέει από τη μετοχική
σύνθεση σε όφελος αμφοτέρων των πλευρών. Στόχος είναι η Attica Bank να ενισχύσει την
παρουσία της στην τραπεζική αγορά ως εξειδικευμένη και ευέλικτη τράπεζα, η οποία με την
τεχνογνωσία που διαθέτει και την φιλικότητα που την διακρίνει στη συνεργασία με τους πελάτες
της να συντελέσει αποτελεσματικά στη προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.
-

Διοχέτευση ρευστότητας
υποβοήθηση πελατών

στην

αγορά

και

στήριξη

πραγματικής

οικονομίας

και

Η διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά και η στήριξη της πραγματικής οικονομίας μέσω και
προγραμμάτων που υπηρετούν τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και κουλτούρας.

Joint Venture
Η Διοίκηση της Τράπεζας μελετά τη δημιουργία joint-venture με εταιρία αναλογιστικών μελετών για την
παροχή υπηρεσιών ίδρυσης και διαχείρισης Επαγγελματικών Ασφαλιστικών Ταμείων, μια υπηρεσία η οποία
δεν παρέχεται μέχρι σήμερα οργανωμένα στην Ελλάδα.
Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής
χρήσης
Όπως κάθε χρηματοοικονομικός οργανισμός, η Τράπεζα και οι θυγατρικές εταιρίες της εκτίθενται σε
κινδύνους, οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο
κίνδυνος αγοράς.
Τα δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική Οικονομία σε συνδυασμό με το
ανταγωνιστικό μειονέκτημα αυτής έχουν οδηγήσει σε αρνητικές προβλέψεις για τα ελληνικά
μακροοικονομικά μεγέθη κάτι που αποτυπώνεται και στη συρρίκνωση του Α.Ε.Π. κατά το α΄ εξάμηνο του
έτους. Το οικονομικό αυτό εγχώριο περιβάλλον επιβαρύνεται και από την ανησυχία των επενδυτών και τη μη
σταθερότητα του οικονομικού συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τα παραπάνω προβλήματα και η αδυναμία ουσιαστικά του ελληνικού κράτους να προσφύγει στις αγορές
χρήματος για την άντληση ρευστότητας υποχρέωσε την ελληνική κυβέρνηση να προσφύγει το Μάιο του
2010 στον τριμερή μηχανισμό στήριξης που συγκροτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με σκοπό την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των
υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου για τα επόμενα χρόνια.
Ο επηρεασμός και των ελληνικών τραπεζών από τις εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας ήταν άμεσες και
έντονες και επέφεραν μείωση των πηγών άντλησης κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών από τις διεθνείς
αγορές χρήματος με παράλληλη διαφυγή καταθέσεων κυρίως ιδιωτών από την Ελλάδα.
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Αντίστοιχα και σε ότι αφορά τις χρηματοδοτήσεις υπήρξε σημαντική επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης
τόσο προς επιχειρήσεις όσο και προς νοικοκυριά με άμεση συνέπεια και την αναλογική μείωση εσόδων των
τραπεζικών εργασιών. Επίσης η οικονομική αβεβαιότητα σε συνδυασμό με τα μέτρα δημοσιονομικής
πειθαρχίας και την επίδραση αυτών στην αγορά εργασίας έχουν οδηγήσει σε αύξηση των επισφαλειών με
συνακόλουθη μείωση της κερδοφορίας των τραπεζών.
Η ελληνική κυβέρνηση για την άμβλυνση των προβλημάτων ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και
μετά από σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενεργοποίησε τον πυλώνα 2 από τα μέτρα ενίσχυσης
ρευστότητας του Ν.3723/2008 και επέκτεινε το σκέλος των κρατικών εγγυήσεων τραπεζικών ομολόγων.
Αυτό καταγράφεται και από τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος που αποτυπώνουν την
επιδείνωση του λόγου των «μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τα συνολικά δάνεια».
Ο Όμιλος της Attica Bank έχει εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης των ανωτέρω κινδύνων, το
οποίο έχει ως κύριους άξονες την πρόληψη στην διαχείριση των κινδύνων, την ορθότητα των πιστοδοτικών
επιλογών, την προσεκτική διεύρυνση της πελατειακής βάσης, τον καθορισμό αυστηρών διαδικασιών, την
απαραίτητη τήρηση των ορίων και την διακρίβωση της ποιότητας των πιστοδοτήσεων, μέσω ειδικών
μετρήσεων και δεικτών που τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν
λάβει χώρα και ουσιώδεις οργανωτικές αλλαγές στη δομή της Τράπεζας, οι οποίες συνεχώς προσαρμόζονται
στις συνθήκες που δημιουργούνται.
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για το πρώτο
εξάμηνο του 2010, καθώς και οι σημειώσεις που τη συνοδεύουν, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 30ης Αυγούστου 2010 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770

Α.Δ.Τ. ΑΖ 048313

Α.Δ.Τ Μ 481653
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α /17216
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών
Προς τους Μετόχους της
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα») της 30 Ιουνίου 2010 και τις
σχετικές συνοπτικές ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, συγκεντρωτικών συνολικών
εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν
την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την
ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξάμηνης
οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση της Τράπεζας έχει την ευθύνη
για τη κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική
Αναφορά». Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο
ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη
διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής και συνεπώς δεν μας δίδει τη
δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα
σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, δεν
εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε το οποίο θα μας
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική
Αναφορά».
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του
δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού
νομικού προσώπου.

Θέμα έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου εφιστούμε την προσοχή
σας στη σημείωση 14.4 των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται
αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με την υπαγωγή του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων
(Λ.Α.Κ) του προσωπικού της Τράπεζας στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπολλήλων
(Ε.Τ.Α.Τ), στα πλαίσια της εφαρμογής από την Τράπεζα του νόμου 3371/2005 περί Ασφαλιστικού
των Τραπεζών.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξάμηνης οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Νικόλαος Βουνισέας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 18701

Χαράλαμπος Συρούνης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 19071

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30 η ς Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 0
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(Ποσά σε €)
Από 1 Ιανουαρίου έως
Σημ.
30 Ιουνίου 2010 30 Ιουνίου 2009

Από 1 Απριλίου έως
30 Ιουνίου 2010 30 Ιουνίου 2009

Τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον : Τόκοι και συναφή έξοδα
Καθαρά έσοδα από τόκους

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

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

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

257.270,17
1.877.596,08
2.040.841,04

909.356,73
1.479.720,84
3.252.577,25

(80.956,61)
(30.327,76)
1.226.996,95

727.460,26
1.349.057,55
1.692.201,81

81.074.449,82

68.480.365,45

39.472.582,59

40.934.387,42

(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)

(172.276,34)

(256.255,97)

(100.902,73)

(206.994,80)

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)

Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου

(3.651.507,29)

3.185.828,29

(3.845.020,08)

6.131.798,24

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

(3.651.967,45)
460,16

3.185.618,31
209,98

(3.845.286,64)
266,56

6.131.703,68
94,56

(0,0303)

0,0145

(0,0235)

0,0328

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
Μείον: Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες
Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
Κέρδη / (ζημίες) από χρηματοοικονομικές πράξεις
Κέρδη από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου
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 φόρου εισοδήματος
Μείον : φόρος εισοδήματος

Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου ανά μετοχή - βασικά (σε €)

4

5

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 7 έως 27) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2010

1

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

30 η ς Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 0

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά σε €)
Από 1 Ιανουαρίου έως
Από 1 Απριλίου έως
30 Ιουνίου 2010 30 Ιουνίου 2009
30 Ιουνίου 2010
30 Ιουνίου 2009
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου

(3.651.507,29)

3.185.828,29

(3.845.020,08)

6.131.798,24

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση
(μετά φόρων)

(38.374.879,90)

1.474.683,60

(30.313.206,70)

7.955.678,28

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(38.374.879,90)

1.474.683,60

(30.313.206,70)

7.955.678,28

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους

(42.026.387,19)

4.660.511,89

(34.158.226,78)

14.087.476,52

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

(42.026.847,35)
460,16

4.660.301,91
209,98

(34.158.493,34)
266,56

14.087.381,96
94,56

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 7 έως 27) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2010

2

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

30 η ς Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 0

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε €)
Σημ.
30/06/2010
31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
138.178.842,09
146.672.625,53
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
447.620.672,65
617.744.941,47
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - απαιτήσεις
2.827,03
4.908,86
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
16.075.268,30
19.035.000,00
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από
προβλέψεις)
3.693.531.542,04
3.922.449.469,80
Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση
260.177.162,72
261.441.805,56
Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις
69.042.119,49
6.960.797,04
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
7
13.292.807,31
13.252.746,71
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
8
46.458.720,03
46.715.810,97
Επενδύσεις σε ακίνητα
9
40.186.376,65
34.333.097,15
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
10
14.239.074,23
14.388.890,82
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
30.153.450,13
21.236.969,02
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
141.540.971,64
153.272.847,04
Σύνολο ενεργητικού

4.910.499.834,31

5.257.509.909,97

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Yποχρεώσεις προς πελάτες
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - υποχρεώσεις
Εκδοθείσες ομολογίες
Υποχρεώσεις 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

4.374.397.554,69

4.674.707.178,65

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

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

536.100.386,11

582.801.297,96

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.893,51

1.433,36

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

536.102.279,62

582.802.731,32

4.910.499.834,31

5.257.509.909,97

11

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

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

12
12
12
12
12
12

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 7 έως 27) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2010

3

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

30 η ς Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 0

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά σε €)
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής

Υπόλοιπα 01/01/2009
Κέρδη της περιόδου

Μετοχικό
κεφάλαιο
(κοινές
μετοχές)
47.616.639,35

Μετοχικό
κεφάλαιο
(προνομιούχες
μετοχές)
0,00

Υπέρ το άρτιο

Ίδιες μετοχές

249.610.876,79

(10.516,00)

Λοιπά
αποθεματικά
(15.857.529,26)

Αποθεματικά
17.824.066,06

Σωρευμένα
κέρδη/ (ζημιές)
25.173.844,41
3.185.618,31

Σύνολα
324.357.381,35
3.185.618,31

Δικαιώματα
Μειοψηφίας
782,32
209,98

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων
324.358.163,67
3.185.828,29

Στοιχεία συνολικών εσόδων
-Αξιόγραφα διαθέσιμα προς
πώληση: αποτίμηση (μετά
φόρων)
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα μετά από φόρους

1.474.683,60
0,00

Έκδοση προνομιούχων
μετοχών Ν.3723/2008

0,00

0,00

0,00

1.474.683,60

1.474.683,60
0,00

3.185.618,31

100.199.999,90

Έξοδα έκδοσης προνομιούχων
μετοχών Ν.3723/2008

(1.102.200,00)

(Αγορές)/ πωλήσεις ιδίων
μετοχών

(101.736,55)

Αποθεματικό ιδίων μετοχών
χρήσης 2008

10.516,00

Σχηματισμός τακτικού
αποθεματικού

100.199.999,90

248.508.676,79

(101.736,55)

(14.382.845,66)

4.660.511,89

100.199.999,90

100.199.999,90

(1.102.200,00)

(1.102.200,00)

(101.736,55)

(101.736,55)

(10.516,00)

10.516,00

10.516,00

547.251,01

(547.251,01)

0,00

0,00

(25.000,00)

(25.000,00)

(25.000,00)

Μερίσματα πληρωθέντα
47.616.639,35

209,98

10.516,00

Αμοιβές προσωπικού εκτός
μισθού

Υπόλοιπα 30/06/2009

4.660.301,91

1.474.683,60

18.381.833,07

27.776.695,71

0,00

(435,00)

(435,00)

427.999.262,61

557,30

427.999.819,91

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 7 έως 27) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2010
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά σε €)
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες μητρικής
Μετοχικό
Μετοχικό
κεφάλαιο
κεφάλαιο
Λοιπά
Ίδιες μετοχές
Αποθεματικά
(κοινές
(προνομιούχες
αποθεματικά
μετοχές)
μετοχές)
Υπέρ το άρτιο
Υπόλοιπα 01/01/2010
85.709.950,55
100.199.999,90
362.112.778,18
(86.816,30)
(9.135.091,00)
13.740.413,94
Κέρδη / (ζημίες) της
περιόδου

Σωρευμένα
κέρδη/(ζημιές)
30.260.062,69

Σύνολα
582.801.297,96

Δικαιώματα
Μειοψηφίας
1.433,36

(3.651.967,45)

(3.651.967,45)

460,16

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων
582.802.731,32
(3.651.507,29)

Στοιχεία συνολικών εσόδων
-Αξιόγραφα διαθέσιμα προς
πώληση: αποτίμηση (μετά
φόρων)
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα μετά από φόρους

(38.374.879,90)
0,00

0,00

0,00

(38.374.879,90)

(38.374.879,90)
0,00

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού
κεφαλαίου
(Αγορές)/ πωλήσεις ιδίων
μετοχών

86.816,30

86.816,30

Σχηματισμός τακτικού
αποθεματικού

235.928,25

Μέρισμα προνομιούχων
μετοχών (μετά φόρων)
Υπόλοιπα 30/06/2010

85.709.950,55

100.199.999,90

362.112.778,18

0,00

(47.423.154,60)

13.976.342,19

(38.374.879,90)

(3.651.967,45)

(42.026.847,35)

(66.579,44)

(66.579,44)

(66.579,44)

(86.816,30)

86.816,30

86.816,30

(235.928,25)

0,00

0,00

(4.694.301,37)

(4.694.301,37)

(4.694.301,37)

21.524.469,89

536.100.386,11

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 7 έως 27) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2010

460,16

1.893,51

(42.026.387,19)

536.102.279,62
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΡΟΩΝ
(Ποσά σε €)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Τόκοι και συναφή έσοδα
Τόκοι έξοδα
Έσοδα μερισμάτων
Έσοδα προμηθειών
Έξοδα προμηθειών
Κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις
Λοιπά έσοδα
Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές
Φόροι πληρωθέντες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές των
λογαριασμών που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ
Σημ.

30/06/2010

30/06/2009

108.436.813,15
(52.473.824,57)
171.889,49
15.836.374,60
(1.297.560,10)
1.134.857,69
1.374.951,53
(61.893.100,43)
(1.437.882,87)

133.623.946,27
(74.200.217.69)
1.391.871,24
17.780.775,41
(1.050.970,67)
1.060.468,77
2.722.094,50
(54.253.978,94)
(598.251,69)

9.852.518,49

26.475.737,21

0,00
2.790.766,89
203.372.164,20
15.382.793,68
(48.468.578,52)
(236.188.531,54)
(10.132.862,08)

(50.414,62)
(1.994.200,00)
(239.028.736,81)
(15.067.779,51)
118.567.327,33
457.692.426,08
(16.360.784,56)

(73.244.247,37)

303.757.838,89

(63.391.728,89)

330.233.575,11

(898.219,53)
(1.626.555,84)
(69.383.911,31)
(145.317.823,47)
101.387.457,05
7.000.000,00
(212.336,94)

(750.527,37)
(4.099.009,70)
0,00
(100.444.964,68)
57.738.107,76
0,00
(510.001,01)

(109.051.390,04)

(48.066.395,00)

1.967,00
0,00
0,00
0,00
(6.176.900,33)
(6.174.933,33)

(5.288.377,00)
(5.311.000,00)
(1.102.200,00)
(101.736,55)
(117,50)
(11.803.431,05)

(178.618.052,26)
764.417.567,00

270.363.749,06
747.868.714,67

585.799.514,74

1.018.232.463,73

Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία ενδιάμεσης ενοποιημένης κατάστασης
οικονομικής θέσης
Καθαρή (αύξηση) / μείωση απαιτήσεων κατά άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Καθαρή (αύξηση) / μείωση εμπορικών αξιογράφων
Καθαρή (αύξηση) / μείωση χορηγήσεων
Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων
Καθαρή αύξηση / (μείωση) καταθέσεων πελατών και συναφών υποχρεώσεων
Καθαρή αύξηση / (μείωση) άλλων υποχρεώσεων
Σύνολο μεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία ενδιάμεσης ενοποιημένης
κατάστασης οικονομικής θέσης
Καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές επενδυτικών χρεογράφων διακρατούμενων ως τη λήξη
Αγορές χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση
Πωλήσεις λήξεις χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση
Λήξεις επενδυτικών χρεογράφων διακρατούμενων ως τη λήξη
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους
Έξοδα εκδόσεως προνομιούχων μετοχών
Αγορές ιδίων μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα
Καθαρή ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου

10
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Όμιλος εταιριών της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» («ο Όμιλος») δραστηριοποιείται κυρίως στο
χρηματοοικονομικό τομέα παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Ο Όμιλος της Attica Bank, εκτός από την μητρική εταιρεία, περιλαμβάνει 7 θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ην. Βασίλειο) και απασχολεί 1.144 άτομα. Τα καταστήματα της
Τράπεζας κατά την 30/06/2010 ανέρχονταν σε 80.
Η μητρική εταιρία του Ομίλου είναι η «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», («η Τράπεζα»), η οποία είναι
Ανώνυμη Εταιρεία με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 6067/06/Β/86/06, εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών και η διεύθυνση της έδρας της είναι Ομήρου 23 Τ.Κ. 106-72 Αθήνα.
Οι αναφερόμενες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί για δημοσίευση από το
Διοικητικό Συμβούλιο της 30ης Αυγούστου 2010.
Η μετοχή της Attica Bank συμμετέχει στους ακόλουθους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Δείκτης Μικρής και
Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης «FTSA/Χ.Α. SmallCap 80», Δείκτης Ευρείας Επιλογής «FTSA/Χ.Α. 140» και Κλαδικός
Τραπεζικός «Δείκτης FTSA/Χ.Α. Τράπεζες».
2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
(2.1) Δήλωση Συμμόρφωσης
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για το εξάμηνο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2010 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική
Αναφορά» και πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009.
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» θα
συμπεριληφθούν στη Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση του «Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.»
της 30/06/2010 με την μέθοδο της Καθαρής θέσης. Κατά την 30/06/2010 το ποσοστό συμμετοχής του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου στην Τράπεζα ανερχόταν σε 22,432%.
(2.2) Βασικές Λογιστικές Αρχές
Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επισκοπούμενης περιόδου εφαρμόστηκαν οι ίδιες
λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο και εφαρμόστηκαν και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009.
(2.3) Λογιστικές Εκτιμήσεις
Οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο για την εκτίμηση ορισμένων λογιστικών μεγεθών καθώς και
οι πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις αυτές είναι ίδιες με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την κατάρτιση
των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009.
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(2.4) Αναταξινόμηση κονδυλίων και επαναδιατύπωση οικονομικών καταστάσεων
Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 39 που επέφερε η απόφαση του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB) της 13ης Οκτωβρίου 2008 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προέκυψαν στις παγκόσμιες αγορές κατά το β’
εξάμηνο του 2008, ο Όμιλος προσδιόρισε τις επενδύσεις σε χρεόγραφα και μετοχές τις οποίες έχει πρόθεση να διακρατήσει
και να μην προβεί σε πώλησή τους στο άμεσο μέλλον.
Ο Όμιλος, κάνοντας χρήση των τροποποιήσεων του Δ.Λ.Π. 39 και του Δ.Π.Χ.Α. 7, μετέφερε την 1/07/2008 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.
Εάν ο Όμιλος δεν είχε επαναταξινομήσει τις παραπάνω μετοχές, η ενδιάμεση κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για
το πρώτο εξάμηνο του 2010 θα περιελάμβανε ζημία από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των εν λόγω μετοχών, ύψους
ευρώ 2.024.630,12, η οποία μετά την επαναταξινόμηση αναγνωρίστηκε στο αποθεματικό του «Διαθέσιμου για Πώληση
Χαρτοφυλακίου». Από το παραπάνω ύψος της ζημίας, ποσό ευρώ 357.954,73 αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2010.
Για τη συγκριτική χρήση 2009 και ειδικότερα για το εξάμηνο που έληξε την 30/6/2009 είχε προκύψει κέρδος ύψους ευρώ
244.027,55.
Το συνολικό ποσό της ζημιάς που προκύπτει από την αποτίμηση των μετοχών και η οποία έχει συμπεριληφθεί στο
αποθεματικό του Διαθέσιμου για Πώληση χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 3.458.045,07 ευρώ. Από το παραπάνω ύψος, ποσό
1.337.880,44 αφορά την περίοδο από 1/7/2008 έως 31/12/2008 και ποσό ύψους 95.534,51 αφορά το έτος 2009.
Κατά την επισκοπούμενη περίοδο ο Όμιλος 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 αξίας 69.383.911,31 ευρώ αντίστοιχα στο
χαρτοφυλάκιο «Διακρατούμενων έως τη Λήξη Επενδύσεων».
Τα χρεόγραφα που μεταφέρθηκαν από το «Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο» στο χαρτοφυλάκιο «Διακρατούμενα έως τη Λήξη
Επενδύσεις», αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία η οποία κατά την 1/4/2010, ανήλθε σε 69.192.475,00 ευρώ. Εάν ο Όμιλος
δεν είχε επαναταξινομήσει τα παραπάνω ομόλογα, η ενδιάμεση κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το πρώτο
εξάμηνο του 2010 θα περιελάμβανε ζημία από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των εν λόγω ομολόγων, ύψους ευρώ
12.755.543,31.
Στις οικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου που έληξε την 30/06/2009 ο Όμιλος προέβη σε 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. 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 30/06/2009. 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.
Οι αναμορφωμένες καθώς και οι δημοσιευμένες καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου, παρατίθενται στη σημείωση 15
των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
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(2.5) Υιοθέτηση νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιανουαρίου
2010
Οποιαδήποτε εφαρμογή νέων προτύπων ή τροποποιήσεων που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2010 λήφθηκε υπόψη για την
κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων και δεν επέφερε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
(2.6) Διαχείριση Κινδύνων
Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, οι μηχανισμοί που εφάρμοσε ο Όμιλος για την παρακολούθηση και διαχείριση ειδών
κινδύνου, όπως ο κίνδυνος ρευστότητας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο
κίνδυνος της αγοράς δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτούς που είχαν υιοθετηθεί κατά την 31/12/2009 και οι οποίοι
παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 40 των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου
2009.
(2.7) Κεφαλαιακή Επάρκεια
Η Τράπεζα έχει συστήσει εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες παρακολουθούν την κεφαλαιακή επάρκεια σε τακτά χρονικά
διαστήματα και υποβάλλουν τα στοιχεία υπολογισμού αυτής ανά τρίμηνο στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αποτελεί και
την εποπτεύουσα αρχή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, ορίζεται ως ο λόγος των εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων προς τα στοιχεία Ενεργητικού
καθώς και τα εκτός Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στοιχεία, σταθμισμένα κατά τον κίνδυνο που αυτά περικλείουν.
Ο βασικός στόχος της Αttica Bank συνίσταται στην διατήρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε
κανονιστικό πλαίσιο όπως αυτό ορίζεται από τις εποπτικές αρχές της χώρας, στην δυνατότητα της Attica Bank να συνεχίζει
χωρίς προσκόμματα τις δραστηριότητες της και στη διατήρηση της κεφαλαιακής της βάσης σε τέτοιο επίπεδο, το οποίο δεν
θα συνιστά εμπόδιο στην επίτευξη του επιχειρηματικού σχεδίου της. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 152,4 εκατ.
ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων βοήθησε σημαντικά στη διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, τα εποπτικά κεφάλαια διακρίνονται σε :
-

Βασικά Ίδια κεφάλαια (Tier I) και σε
Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (Tier II)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΤIER I)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

30/06/2010
17,0%
16,8%

31/12/2009
15,9%
16,6%

19,5%

18,2%
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Οι λειτουργικοί τομείς έχουν οριστεί κατά τέτοιο τρόπο που αφενός να καταλαμβάνουν το σύνολο των δραστηριοτήτων
του Ομίλου και παράλληλα την πληροφόρηση των οργάνων διοίκησής της για τη σωστή λήψη αποφάσεων. Οι τομείς στους
οποίους χωρίζονται οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι:
Λιανική Τραπεζική
Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται το σύνολο ιδιωτών καταναλωτών όπως επίσης και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η
Τράπεζα μέσω του δικτύου των καταστημάτων της καθώς και των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιών της προσφέρει στους
πελάτες της κατηγορίας αυτής όλο το εύρος των παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα επενδυτικής
και καταθετικής υφής.
Επιχειρηματική Τραπεζική
Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι πιστοδοτήσεις των επιχειρήσεων όπως επίσης των επιτηδευματιών. Η Τράπεζα
προσφέρει στους πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή εκτός από τη χορήγηση δανείων και ένα ευρύ φάσμα
προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές και επενδυτικής φύσεως εργασίες,
όπως επίσης και εργασίες συναλλάγματος.
Διαχείριση Διαθεσίμων / Treasury
Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τη διαχείριση των διαθεσίμων της Τράπεζας, τις διαμεσολαβητικές εργασίες στην πώληση
αμοιβαίων κεφαλαίων, τη διαχείριση χρεογράφων της Τράπεζας, όπως επίσης και υπηρεσίες θεματοφυλακής καθώς και τη
διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτών.
Τα λοιπά έσοδα στα οποία περιλαμβάνονται διαχείριση ακίνητης περιουσίας όπως επίσης και δάνεια προς το προσωπικό,
τόκοι δανείων μειωμένης εξασφάλισης κλπ., έχουν κατανεμηθεί αναλογικά στους παραπάνω τρεις τομείς.
Λιανική Τραπεζική
(Ποσά σε €)

Επιχειρηματική
Τραπεζική

Διαχείριση
Διαθεσίμων
/Treasury

Σύνολο

Από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2010
Καθαρά Έσοδα
- από τόκους
- από προμήθειες
- από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα
- μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων
Σύνολο Καθαρών Εσόδων

(2.220.333,91)
2.292.921,63
1.531.337,40
17.363.594,40
18.967.519,51

62.792.766,43
13.141.512,82
244.564,67
(19.197.798,40)
56.981.045,52

1.567.496,45
(675.620,89)
2.399.805,22
1.834.204,01
5.125.884,79

62.139.928,97
14.758.813,56
4.175.707,29
0,00
81.074.449,82

Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες

0,00

0,00

(172.276,34)

(172.276,34)

1.041.343,59

2.153.146,45

(193.770,60)

3.000.719,44
(6.652.226,73)
(3.651.507,29)

(5.234.234,15)
(665.730,72)

(15.818.070,47)
(2.014.084,64)

0,00
(251.867,53)

(21.052.304,62)
(2.931.682,89)

1.037.994.399,92
(3.020.485.547,99)

3.150.154.493,11
(1.258.120.207,97)

722.350.941,28
(95.791.798,73)

4.910.499.834,31
(4.374.397.554,69)

Αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα της περιόδου
Λοιπά στοιχεία τομέα
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Αποσβέσεις
Σύνολο Ενεργητικού την 30.06.2010
Σύνολο Υποχρεώσεων την 30.06.2010
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Λιανική Τραπεζική
(Ποσά σε €)

Επιχειρηματική
Τραπεζική

30 η ς Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 0
Διαχείριση
Διαθεσίμων
/Treasury

Σύνολο

Από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009
Καθαρά Έσοδα
- από τόκους
- από προμήθειες
- από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα
- μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων
Σύνολο Καθαρών Εσόδων

(19.693.805,64)
2.286.027,01
1.544.257,82
32.502.274,70
16.638.753,90

64.897.878,96
14.534.289,45
1.201.783,28
(32.527.260,89)
48.106.690,79

875.095,93
-60.775,08
2.895.613,72
24.986,19
3.734.902,76

46.079.169,25
16.759.541,38
5.641.654,82
0,00
68.480.365,45

Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες

0,00

0,00

(256.255,97)

(256.255,97)

1.412.957,87

3.246.852,61

(410.575,41)

4.249.235,07
(1.063.406,78)
3.185.828,29

(3.697.659,36)
(690.819,61)

(10.802.340,64)
(1.899.042,17)

0,00
(199.273,55)

(14.500.000,00)
(2.789.135.33)

1.126.615.218,23
3.216.760.042,18

3.520.768.044,50
1.360.558.885,87

610.126.647,24
97.388.250,60

5.257.509.909,97
4.674.707.178,65

Αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα της περιόδου
Λοιπά στοιχεία τομέα
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Αποσβέσεις
Σύνολο Ενεργητικού την 31.12.2009
Σύνολο Υποχρεώσεων την 31.12.2009

4. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ο φόρος εισοδήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2010 υπολογίστηκε με βάση την εξέταση των πραγματικών στοιχείων και
της φύσης των εσόδων και των δαπανών σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις. Σε ότι αφορά τις προσωρινές
διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης έχει υπολογισθεί αναβαλλόμενος φόρος σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12.
Ο ισχύων φορολογικός συντελεστής για το έτος 2010 έχει ορισθεί σε 24% έναντι 25% κατά το προηγούμενο έτος.
Η μέση φορολογική επιβάρυνση για τον Όμιλο για το πρώτο εξάμηνο 2010 έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το πρώτο
εξάμηνο 2009 λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης βάσει του άρθρου 5 του Ν.3845/2010 που επιβάρυνε τα
μετά φόρων αποτελέσματα της Τράπεζας ύψους 1.497 χιλ. ευρώ και της μη δυνατότητας της Τράπεζας να συμψηφίσει τον
παρακρατούμενο φόρο από τόκους ομολόγων έτους 2009 ύψους 3.603 χιλ. ευρώ και το σχηματισμό ισόποσης πρόβλεψης
σε βάρος των αποτελεσμάτων για το ποσό αυτό.
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5. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ - ΒΑΣΙΚΑ (ΣΕ €)
(ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου
Μείον: δεδουλευμένα μερίσματα προνομιούχων μετοχών μετά φόρων
Κέρδη (ζημιές) αναλογούντα στους κοινούς μετόχους Τράπεζας
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών κατά τη περίοδο
Προσαρμογή λόγω αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
από την Έκτακτη Γ.Σ. της 08/07/2009
Προσαρμοσμένος αριθμός μετοχών κατά την περίοδο
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου ανά μετοχή - βασικά (σε €)

1/1-30/06/2010
(3.651.967,45)
(3.776.304,66)
(7.428.272,11)
244.833.091,00

1/1-30/06/2009
3.185.618,31
(844.150,68)
2.341.467,63
136.001.318,00

1/4-30/06/2010
(3.845.286,64)
(1.898.584,11)
(5.743.870,75)
244.833.091,00

1/4-30/06/2009
6.131.703,68
(844.150,68)
5.287.552,99
135.995.059,00

244.833.091,00
(0,0303)

25.210.000,00
161.211.318,00
0,0145

244.833.091,00
(0,0235)

25.208.840,00
161.203.899,00
0,0328

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί με βάση τον μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των κοινών
μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την έναρξη της περιόδου με την πρόσθεση των κοινών μετοχών που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου,
σταθμισμένες με συντελεστή χρόνου, εξαιρώντας το μεσοσταθμικό αριθμό ιδίων κοινών μετοχών που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα στη διάρκεια της περιόδου. Τα
κέρδη της περιόδου έχουν προσαρμοστεί με το δεδουλευμένο ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις προνομιούχες μετοχές του Ν.3723/2008 για την κλειόμενη
περίοδο, μετά από την σχετική φορολογική επίπτωση, ασχέτως αν έχει εγκριθεί ή όχι η διανομή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του Δ.Λ.Π. 33.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 33, ο μεσοσταθμικός αριθμός των κοινών μετοχών για την συγκριτική περίοδο που έληξε την 30/06/2009, έχει αναπροσαρμοστεί
λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων σε αναλογία 8 νέες κοινές μετοχές προς 10 παλαιές, η οποία
αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08/07/2009. Ο συντελεστής αναπροσαρμογής που εφαρμόστηκε για όλες τις δημοσιευόμενες συγκριτικές
περιόδους ισούται με 1,185366 και αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης (1,40 €) και τρέχουσας τιμής ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι κατά την 30/06/2010 καθώς και στη συγκριτική περίοδο δεν υπάρχουν δυνητικοί τίτλοι μετοχών για την προσαρμογή του μεσοσταθμικού αριθμού των
κοινών μετοχών της περιόδου και συνεπώς δεν υφίσταται διαφοροποίηση ως προς τα μειωμένα κέρδη.
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6. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στην ενοποίηση με την μέθοδο της πλήρους
ενσωμάτωσης κατά την κλειόμενη περίοδο, καθώς και κατά την αμέσως προηγούμενη ετήσια χρήση που έληξε την
31/12/2009.

30/06/2010
Επωνυμία Εταιρείας
- Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ
- Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
- Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και
Χρηματοοικονομικών, Συμβουλευτικών, Επιμορφωτικών Υπηρεσιών
και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις
Τηλεπικοινωνίες
- Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank
- Attica Funds PLC
- AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων
- Stegasis Mortgage Finance plc

Χώρα
Έδρας

%
Συμμετοχής

Ελλάδα

100,00%

Ελλάδα

99,99%

Ελλάδα
Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο
Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο

99,99%
99,90%
99,99%
100,00%
-

31/12/2009
Επωνυμία Εταιρείας
- Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ
- Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
- Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και
Χρηματοοικονομικών, Συμβουλευτικών, Επιμορφωτικών Υπηρεσιών
και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις
Τηλεπικοινωνίες
- Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank
- Attica Funds PLC
- AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων
- Stegasis Mortgage Finance plc

Χώρα
Έδρας
Ελλάδα

%
Συμμετοχής
100,00%

Ελλάδα

99,99%

Ελλάδα
Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο
Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο

99,99%
99,90%
99,99%
100,00%
-

Η «Stegasis Mortgage Finance plc» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία η
Τράπεζα δεν έχει άμεση συμμετοχή και συστάθηκε τον Ιούνιο του 2008. Σκοπός ίδρυσης της εταιρείας ήταν η
τιτλοποίηση μέρους των στεγαστικών δανείων.
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7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
30/06/2010
Ειδική συμμετοχή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund

Χώρα
Έδρας
Ελλάδα

%
Συμμετοχής
50,00%

Χώρα
Έδρας
Ελλάδα

%
Συμμετοχής
50,00%

31/12/2009
Ειδική συμμετοχή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund έχει χαρακτηριστεί συμμετοχή σε συγγενείς
επιχειρήσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» και ενοποιήθηκε με την μέθοδο της
Καθαρής Θέσης τόσο κατά την περίοδο που έληξε την 30/06/2010, όσο και για τη συγκριτική περίοδο της 31/12/2009.
Η Τράπεζα ως βασικός μεριδιούχος του αμοιβαίου κεφαλαίου Zaitech Fund ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στην
επενδυτική επιτροπή του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις επενδύσεις στις οποίες
προβαίνει, καθώς και στη ρευστοποίηση αυτών.
Η δεσπόζουσα αυτή επιρροή προκύπτει από σύμβαση μεταξύ της εταιρείας «Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών», η οποία είναι διαχειριστής του αμοιβαίου
κεφαλαίου, της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» που είναι ο θεματοφύλακας, και των μεριδιούχων που
είναι η «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και το Ταμείο Νέας Οικονομίας.
Το ποσό συμμετοχής της Τράπεζας κατά την 30/06/2010 στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Zaitech Fund ανήλθε στο ποσό των 11.472.801,22 ευρώ, ενώ η αναλογία ζημιών στα αποτελέσματα από την ενοποίηση
με την μέθοδο της καθαρής θέσης του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου ανήλθε σε 172.276,34 ευρώ.
8. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια του Ομίλου χρησιμοποιούνται είτε για λειτουργικές εργασίες της Τράπεζας
και των εταιρειών του Ομίλου, είτε για διοικητικούς σκοπούς. Κατά την 30/06/2010 η αξία τους ανήλθε σε ευρώ
46.458.720,03 έναντι ευρώ 46.715.810,97 της 31/12/2009.
Οι προσθήκες των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010 ανήλθαν σε ποσό
ευρώ 1.626.555,84. Από το συνολικό αυτό ποσό, ποσό ευρώ 364.869,08 αφορά σε νέες αγορές κτιρίων εντός του
πρώτου εξαμήνου του 2010, ποσό ευρώ 606.427,52 αντιστοιχεί σε νέες αγορές επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και
ποσό ευρώ 655.259,24 σχετίζεται με προσθήκες βελτιώσεων σε μισθωμένα ακίνητα τρίτων. Οι προσθήκες του πρώτου
εξαμήνου του 2010 προέρχονται για κάθε κατηγορία παγίου αποκλειστικά από την Τράπεζα, με εξαίρεση τις νέες
αγορές επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, όπου από το συνολικό ποσό ευρώ 606.427,52 ποσό ευρώ 6.252,36 αφορά
θυγατρικές του Ομίλου.
Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010 δεν υπάρχουν πωλήσεις ή διαγραφές ενσώματων παγίων στοιχείων του Ομίλου,
ούτε υφίσταται απομείωση της αξίας αυτών.
Σημειώνεται ότι με ημερομηνία 30/06/2010, τόσο για την Τράπεζα όσο και για τις θυγατρικές της, δεν υπάρχουν
συμβάσεις ουσιώδους αξίας, οι οποίες να τις δεσμεύουν νομικά για την αγορά ενσώματων παγίων και οι οποίες να μην
έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία τους.
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Για την συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2009 το σύνολο των αγορών για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα
πάγια του Ομίλου ανήλθε σε ποσό ευρώ 9.474.774,00. Από το συνολικό ποσό αυτό, ποσό ευρώ 633.520,03 αφορά σε
νέες αγορές κτιρίων εντός της χρήσης 2009, ποσό ευρώ 3.282.610,93 αφορά σε νέες αγορές για έπιπλα και λοιπό
εξοπλισμό, ποσό ευρώ 5.484.268,04 σχετίζεται με προσθήκες βελτιώσεων σε μισθωμένα ακίνητα τρίτων και ποσό ευρώ
74.375,00 αφορά σε νέες ακινητοποιήσεις υπο κατασκευή εντός του 2009.
9. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
Η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα κατά την 30/06/2010 ανήλθε σε ποσό ευρώ 40.186.376,65, έναντι ποσού ευρώ
34.333.097,15 για την 31/12/2009.
Οι προσθήκες των επενδύσεων σε ακίνητα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 5.359.279,48
το οποίο αφορά σε νέα ακίνητα που περιήλθαν στην κατοχή της Τράπεζας μέσω της διαδικασίας πλειστηριασμού για το
διακανονισμό μη εισπρακτέων απαιτήσεων από χορηγήσεις. Η θετική αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των νέων
ακινήτων που περιήλθαν στην κυριότητα της Τράπεζας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010 ανήλθε σε ποσό ευρώ
494.000,02 και απεικονίζεται στην γραμμή «Λοιπά έσοδα» της κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων της
περιόδου.
Για την συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2009, οι προσθήκες των επενδυτικών ακινήτων ανέρχονταν σε ποσό
ευρώ 7.394.884,08, ενώ από την εκτίμηση της εύλογης αξίας αυτών προέκυψε ζημία ύψους 1.829.501,75 ευρώ η οποία
επιβάρυνε το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
10. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνουν κυρίως λογισμικά προγράμματα τα οποία κατά την
30/06/2010 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 14.239.074,23, έναντι ποσού ευρώ 14.388.890,82 για την συγκριτική χρήση που
έληξε την 31/12/2009.
Οι προσθήκες των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010 ανήλθαν σε ποσό
ευρώ 898.219,53 το οποίο αφορά σε αγορές νέου λογισμικού για τις εταιρείες του Ομίλου.
Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010 δεν υπάρχουν πωλήσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, ούτε
υφίσταται απομείωση της αξίας αυτών. Επίσης για την συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2009, δεν υπήρξαν
πωλήσεις ή απομειώσεις άυλων στοιχείων.
Κατά την 30/06/2010, βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα ανάπτυξης άυλων στοιχείων λογισμικού για τα οποία η
Τράπεζα έχει δεσμευθεί νομικά, συνολικού ποσού 630.670,00 ευρώ.
Σε ότι αφορά τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, με ημερομηνία 30/06/2010, δεν υπάρχουν συμβάσεις ουσιώδους
αξίας, οι οποίες να τις δεσμεύουν νομικά για την αγορά άυλων παγίων και οι οποίες να μην έχουν καταχωρηθεί στα
βιβλία τους.
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11. ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
(Ποσά σε €)
30/06/2010
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (LOWER TIER II)
Εκδοθείσες ομολογίες

Μέσο
Επιτόκιο
περιόδου

2,03%

Λογιστική
Αξία
94.689.000,00

31/12/2009
Μέσο Επιτόκιο
χρήσης

Λογιστική
Αξία

2,97%

94.687.033,00
94.687.033,00

Σε ότι αφορά το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης Lower Tier IΙ η Τράπεζα κατά το μήνα Ιούνιο της
προηγούμενης χρήσης προέβη σε προεξόφληση ομολογιών ύψους ευρώ 5.311.000,00. Από το μήνα Μάρτιο του
τρέχοντος έτους το περιθώριο του εν λόγω ομολογιακού δανείου αυξήθηκε από 1,20% σε 2,50% το οποίο προστίθεται
στο επιτόκιο βάσης euribor τριμήνου.
Στα πλαίσια του άρθρου 2 του Ν.3723/2008 και αναφορικά με το 2ο πυλώνα των μέτρων στήριξης για την ενίσχυση της
ρευστότητας της οικονομίας, 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,
διάρκειας 3 ετών, με επιτόκιο κυμαινόμενο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 5% το οποίο διαιρείται σε 2.150
ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 100 χιλ. ευρώ. Οι ομολογίες αυτές αποκτήθηκαν από την Τράπεζα
κατά την έκδοσή τους και στην τιμή έκδοσης αυτών, με σκοπό την επαναδιάθεσή τους σε οποιοδήποτε χρόνο μέχρι τη
λήξη της διάρκειάς τους ή και την ακύρωσή τους εάν οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά επιβάλουν αυτό. Εξ αιτίας
της φύσης και του προορισμού του ανωτέρω ομολογιακού δανείου αυτό δεν εμφανίζεται στην κατηγορία «Εκδοθείσες
Ομολογίες». Μέχρι την εν λόγω επαναδιάθεση ή ακύρωση, οι ομολογίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως ασφάλεια
για την άμεση άντληση ρευστότητας από το ευρωσύστημα, δυνάμει της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής
τραπεζικής νομοθεσίας ή και διαφορετικά όπως κάθε φορά θα κρίνεται σκόπιμο. Η προμήθεια την οποία επιβαρύνεται η
Τράπεζα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα και η οποία καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο έχει προσδιοριστεί σε
75 μονάδες βάσης.
12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ, ΙΔΙΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ, ΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30/06/2010
31/12/2009
Καταβλημένο (κοινές μετοχές)
Καταβλημένο (προνομιούχες μετοχές)
Μετοχικό κεφάλαιο

85.709.950,55
100.199.999,90
185.909.950,45

85.709.950,55
100.199.999,90
185.909.950,45

Καταβλημένη
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

362.112.778,18
362.112.778,18

362.112.778,18
362.112.778,18

0,00

(86.816,30)

(33.446.812,41)

4.605.322,94

21.524.469,89

30.260.062,69

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.893,51

1.433,36

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

536.102.279,62

582.802.731,32

Μείον: ίδιες μετοχές
Αποθεματικά
Σωρευμένα κέρδη
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Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου ανέρχεται σε 185.909.950,45 ευρώ, διαιρούμενο σε α) 244.885.573 κοινές,
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ έκαστη και β) 286.285.714 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής
αξίας ευρώ 0,35 εκάστη.
Διανομή μερίσματος χρήσης 2009
Βάσει της πρόσφατης νομοθεσίας (N.3723/2008 και Ν.3756/2009) αναφορικά με το σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας
της Ελληνικής Οικονομίας, οι Τράπεζες που συμμετέχουν σε αυτό δεν επιτρέπεται να διανείμουν μέρισμα επί κοινών
μετοχών, παρά μόνο με την μορφή μετοχών, εξαιρουμένων από αυτές τις ίδιες μετοχές. Το μέρισμα δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 35% των διανεμητέων κερδών.
Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τις κοινές μετοχές από τη διάθεση των
κερδών της χρήσης 2009.
Σε ότι αφορά τις προνομιούχες μετοχές που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Ν. 3723/2008 για την
«ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοοικονομικής
κρίσης», οι οποίες σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο παρέχουν δικαίωμα σταθερής απόδοσης 10% επί του
εισφερόμενου κεφαλαίου, για τη δεδουλευμένη περίοδο που αφορά το έτος 2009 εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική
Συνέλευση και καταβλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο μέρισμα ύψους 6,17 εκατ. ευρώ. Το καθαρό μετά από φόρους
μέρισμα όπως απεικονίζεται στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της επισκοπούμενης περιόδου ανέρχεται σε
4,7 εκατ. ευρώ
Ίδιες μετοχές
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Νοεμβρίου 2008 είχε αποφασιστεί ότι για τον σκοπό
διανομής μετοχών στους δικαιούχους του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) κατά το
δεύτερο έτος ισχύος του ή και για τυχόν άλλη διανομή μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης στο προσωπικό, η Τράπεζα
θα προέβαινε έως την 31.8.2009 σε αγορά μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν
σε ποσοστό 0,73 % του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, με εύρος τιμών αγοράς
ανά μετοχή μεταξύ των 1,30 ευρώ (κατώτατο όριο) και των 4,50 ευρώ (ανώτατο όριο).
Σε περίπτωση που οι αγορασθείσες κατά τα ανωτέρω ίδιες μετοχές θα παρέμεναν αδιάθετες, το Διοικητικό Συμβούλιο
είχε την ευχέρεια να θέσει σε μελλοντική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας το ζήτημα χρησιμοποίησης των
μετοχών αυτών στο πλαίσιο μελλοντικού προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών ή
διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας ή και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, τηρουμένων των
προϋποθέσεων του άρθρου 16 παρ. 3 εδ. β του κ.ν. 2190/1920.
Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, τον Δεκέμβριο του 2008 πραγματοποιήθηκε η έναρξη του προγράμματος
αγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας, με την αγορά μέχρι την 31/12/2008 συνολικά 5.700 μετοχών της «Attica Bank
Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» από την Τράπεζα, συνολικής αξίας κτήσης 10.516 ευρώ, οι οποίες κατά την 31/12/2008
αντιπροσώπευαν ποσοστό της τάξης του 0,0042% του συνόλου των κοινών μετοχών κατά την ίδια ημερομηνία.
Στην συνέχεια, και για το διάστημα από 01/01/2009 μέχρι και 18/02/2009 η Τράπεζα πραγματοποίησε αγορές συνολικά
46.782 μετοχών της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», συνολικής αξίας κτήσης 101.736,55 ευρώ.
Σωρευτικά και μαζί με τις αγορές ιδίων μετοχών που πραγματοποιήθηκαν εντός του Δεκεμβρίου του 2008, η Τράπεζα
κατά την 31/12/2009 κατείχε 52.482 μετοχές της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», συνολικής αξίας κτήσης
112.252,55 € ευρώ, οι οποίες κατά την 31/12/2009 αντιπροσώπευαν ποσοστό της τάξης του 0,0214% του συνόλου των
κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ποσοστό που δεν έχει μεταβληθεί και κατά την 30/06/2010. Μετά την
πώληση των δικαιωμάτων που αντιστοιχούσαν στις μετοχές αυτές κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με
καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων της από 08/07/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία
ολοκληρώθηκε εντός του τελευταίου μηνός της διαρρεύσασας περιόδου, η αξία κτήσης των ιδιοκατεχόμενων μετοχών
της Τράπεζας, διαμορφώθηκε τελικά σε 97.332,30 ευρώ για τις οποίες η Τράπεζα έχει δημιουργήσει ισόποσο
αποθεματικό και για το λόγο αυτό δεν εμφανίζεται στο κονδύλι των ιδίων κεφαλαίων.
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Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3756/2009 «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, φορολογικά
θέματα και λοιπές διατάξεις», οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε αγορά ιδίων μετοχών κατά τη περίοδο συμμετοχής τους
στο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, η τελευταία πράξη αγοράς ιδίων μετοχών εντός του εννιαμήνου του 2009
πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα κατά την 18/2/2009.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με την απόφαση 1/503/13.3.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία
δημοσιεύθηκε εντός του πρώτου τριμήνου του 2009, η αγορά ιδίων μετοχών και η διακράτησή τους για μελλοντική
απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας θεωρείται ως αποδεκτή πρακτική αγοράς.
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται η ανάλυση της μεταβολής του αριθμού των μετοχών του Ομίλου για την
επισκοπούμενη περίοδο καθώς και για την συγκριτική χρήση 2009:
Αριθμός μετοχών

Εκδοθείσες
κοινές μετοχές

Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2009
Έκδοση προνομιούχων μετοχών
του Ν.3723/2008
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ
των παλαιών μετόχων
Αγορά ίδιων μετοχών στο πλαίσιο του
προγράμματος παροχής δικαιωμάτων
προαίρεσης
Υπόλοιπο λήξης 31/12/2009

136.047.541

Αριθμός μετοχών
Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2010
Υπόλοιπο λήξης 30/06/2010

Εκδοθείσες
προνομιούχες
μετοχές
-

Ίδιες
μετοχές
(5.700)

Καθαρός
αριθμός
μετοχών
136.041.841

-

286.285.714

-

286.285.714

108.838.032

-

-

108.838.032

244.885.573

286.285.714

(46.782)
(52.482)

(46.782)
531.118.805

Εκδοθείσες
κοινές
μετοχές
244.885.573
244.885.573

Εκδοθείσες
προνομιούχες
μετοχές
286.285.714
286.285.714

Ίδιες
μετοχές

Καθαρός
αριθμός
μετοχών
531.118.805
531.118.805

(52.482)
(52.482)

13. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Απαιτήσεις (δάνεια)
Υποχρεώσεις (καταθέσεις)
Τόκοι έσοδα
Τόκοι έξοδα
Μισθοί και ημερομίσθια
Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.
Σύνολο αμοιβών μελών Διοικήσεως

30/06/2010
737.544,98
508.500,77
30/06/2010
11.666,95
2.758,11
30/06/2010
430.801,08
197.289,27
628.090,35

31/12/2009
336.778,11
431.939,32
30/06/2009
856,07
21.174,52
30/06/2009
396.442,61
149.275,34
545.717,95
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14. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
14.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30/06/2010
31/12/2009
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Εγγυητικές Επιστολές
444.269.537,89
444.442.687,80
Ενέγγυες Πιστώσεις
19.453.900,31
24.534.219,02
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από προθεσμιακές συμβάσεις
225.697.891,67
105.940.524,25
574.917.431,07
689.421.329,87
Αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια
- Με λήξη έως 1 έτος
520.230.110,35
520.102.203,35
- Με λήξη πλέον του 1 έτους
32.459.402,90
32.459.402,90
552.689.513,25
552.561.606,25
Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία
Κεντρική Τράπεζα
- Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση
6.500.000,00
6.500.000,00
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
- Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου
16.114.000,00
0,00
- Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση
237.400.000,00
191.450.000,00
- Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διακρατούμενων μέχρι τη λήξη
70.000.000,00
7.000.000,00
-Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου δανείων και απαιτήσεων
120.000.000,00
- Ομόλογο από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων
310.640.000,00
310.640.000,00
- Ειδικό ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου
200.000.000,00
200.000.000,00
Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π.
-Αξιόγραφα Εμπορικού Χαρτοφυλακίου
300.000,00
0,00
- Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση
4.500.000,00
4.300.000,00
965.454.000,00
719.890.000,00
Υποχρεώσεις και δεσμεύσεις στοιχείων ενεργητικού εκτός ενδιάμεσης
ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης
2.207.564.843,12
1.847.369.037,32
Από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία ποσό ευρώ 4.800.000,00 αφορά κρατικά ομόλογα που έχουν δοθεί ως
ενέχυρο για περιθώριο ασφάλισης στην Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π. ΑΕ) για
συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών παραγώγων και ποσό ευρώ 6.500.000,00 αφορά κρατικά ομόλογα που έχουν
ενεχυριαστεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για ενδοημερήσια κάλυψη συναλλαγών. Ποσό ευρώ 443.514.000,00 αφορά
ομόλογα που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως ενέχυρο για παροχή ρευστότητας και ποσό ευρώ
310.640.000,00 αφορά ομόλογο από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων που επίσης έχει δοθεί ως ενέχυρο για παροχή
ρευστότητας. Επίσης, ποσό ευρώ 200.000.000,00 αφορά ειδικό ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο έχει εκδοθεί
στα πλαίσια του Νόμου 3723/2008 περί ενίσχυσης της ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και το οποίο έχει δοθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως
ενέχυρο για την παροχή ρευστότητας.
14.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2008. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχουν σχηματιστεί
προβλέψεις ύψους 3.723.280,97. Από το παραπάνω κονδύλι ποσό ύψους ευρώ 3.603.280.97 αφορά πρόβλεψη που
απορρέει από τη μη δυνατότητα συμψηφισμού απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο προερχόμενες από
παρακρατούμενο φόρο στα εισοδήματα από τόκους ομολόγων του έτους 2009 για το οποίο η Τράπεζα έχει επιφυλαχτεί
να ασκήσει όλες τις δυνατότητες που της παρέχει ο νόμος. Το δε υπόλοιπο ποσό αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις.
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Η εταιρεία «Α.Ε. Παροχής Επενδυτικών και Χρηματοοικονομικών, Συμβουλευτικών, Επιμορφωτικών Υπηρεσιών και
Ανάπτυξης Υψηλής τεχνολογίας στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες» με την διαδικασία της περαίωσης
έκλεισε τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις 2003-2006, καταβάλλοντας ποσό ευρώ 2.280,00 στις 12/11/2008, ενώ για
τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 1.000,00 ευρώ.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

Η εταιρεία «Attica Wealth management ΑΕΔΑΚ», με την διαδικασία της περαίωσης έκλεισε τις φορολογικά ανέλεγκτες
χρήσεις 2002-2006 καταβάλλοντας ποσό 7.706,18 ευρώ στις 7/11/2008, ενώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει
σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 29.293,82 ευρώ.
Η εταιρεία «Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών»
έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση που έληξε την 31/12/2006, ενώ για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 4.250,00 ευρώ.
Σχετικά με την εταιρεία «Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank» εντός του πρώτου τριμήνου του
2009 ολοκληρώθηκε η περαίωση για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση που έληξε την 31/12/2006, ενώ ανέλεγκτες
φορολογικά, παραμένουν οι χρήσεις μετά την ημερομηνία αυτή.
Η θυγατρική εταιρεία «AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων» για την οποία το έτος 2009
ήταν η δεύτερη κλειόμενη χρήση, δεν έχει ελεχθεί φορολογικά και για τις δύο προαναφερόμενες χρήσεις έχει
σχηματίσει πρόβλεψη ύψους 5.869,53 ευρώ.
Επίσης, η εταιρεία «Attica Funds PLC» (για την οποία δεν έχουν δικαιοδοσία οι ελληνικές φορολογικές αρχές) δεν έχει
ελεγχθεί φορολογικά εκ συστάσεώς της.
H εταιρεία Stegasis Mortgage Finance plc, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία επίσης δεν ανήκει στην δικαιοδοσία
των ελληνικών φορολογικών αρχών, ιδρύθηκε εντός του 2008 και έκλεισε την πρώτη της υπερδωδεκάμηνη χρήση στις
31/12/2009 για την οποία δεν έχει ελεγχθεί.
14.3 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για δικαστικές αγωγές που έχουν εγερθεί κατά του συνόλου των εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με γνωμάτευση της
Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών το ποσό που εκτιμάται ότι θα προκύψει ως υποχρέωση μελλοντικής καταβολής και
για το οποίο έχει σχηματισθεί ανέρχεται σε ευρώ 891.854,30. Το αντίστοιχο ποσό κατά την 31/12/2009 ήταν ευρώ
945.537,11.
14.4 ΝΟΜΟΣ 3554/16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 « ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2007, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ &
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, η οποία συνεκλήθη την 16η Σεπτεμβρίου 2005, όπως
προκύπτει από το πρακτικό αυτής, αποφάσισε την καταγγελία της σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας, του Συλλόγου των
Εργαζομένων και της Εθνικής Ασφαλιστικής ΑΕΓΑ, κατά το μέρος που αφορά τον κλάδο σύνταξης του Λογαριασμού
Ασφαλιστικών Καλύψεων (Λ.Α.Κ.), και την υπαγωγή αυτού στις ρυθμίσεις του ν.3371/2005. Στο πλαίσιο της
απόφασης αυτής η Τράπεζα αναγνώρισε στις Οικονομικές Καταστάσεις της 1ης Ιανουαρίου 2004 (κάνοντας χρήση της
σχετικής ευχέρειας του Δ.Π.Χ.Α. 1), υποχρέωση ύψους ευρώ 26.958 χιλ., η οποία καταχωρήθηκε απευθείας στην
Καθαρή Θέση. Κατά την περίοδο από 1.1 έως 31.12.2004 η επιπλέον επιβάρυνση της Τράπεζας μέσω του λογαριασμού
Αποτελέσματα Χρήσης ανήλθε σε ευρώ 644 χιλ. Για την περίοδο του α΄ εξαμήνου 2005, όπου το πρόγραμμα υφίστατο
στην Τράπεζα ως καθορισμένων παροχών η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων ανήλθε σε ευρώ 220 χιλ.
Τα παραπάνω ποσά προέκυψαν από ειδική οικονομική μελέτη που εκπονήθηκε από ομάδα ανεξάρτητων αναλογιστών,
ο δε λογιστικός χειρισμός που ακολουθήθηκε είναι σύμφωνος με τον ν.3371/2005, ο οποίος επέτρεψε στα πιστωτικά
ιδρύματα, να αποτυπώσουν στις οικονομικές καταστάσεις του 2005, το οικονομικό αποτέλεσμα της υπαγωγής των στις
διατάξεις του νόμου.
Κατ’ εφαρμογή της απόφασης της προαναφερόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Δ.Σ. της Τράπεζας κατά τη
συνεδρίαση της 14/12/2005, προχώρησε στην καταγγελία της σχετικής σύμβασης. Στη συνέχεια με την από 28/04/2006
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αίτησή της, η Τράπεζα, ζήτησε την υπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ. και στο ν.3371/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του
με το ν.3455/2006 του κλάδου σύνταξης του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων του προσωπικού της Τράπεζας
στο νέο καθεστώς ασφάλισης.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

Στη συνέχεια ο ν.3554/2007 με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 16 Απριλίου 2007,
ρύθμισε με συγκεκριμένο τρόπο το καθεστώς των ασφαλισμένων και συνταξιούχων υπαλλήλων της Τράπεζας Αττικής.
Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι, καθώς και οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή
συνταξιούχοι του Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών
Παροχών του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (Λ.Α.Κ.), εντάσσονται από
1.1.2007 στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Στη συνέχεια εκδόθηκε η απόφαση Ε.Τ.Α.Τ. με
αριθμό 67 της 61ης συνεδρίασης 8.5.2007 με το ίδιο περιεχόμενο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Τράπεζα έχει καταβάλει μέχρι 31/12/2009 τις τρεις πρώτες δόσεις, ήτοι ποσό 7.625.000
ευρώ για το κάθε έτος. Ακόμα καταβλήθηκε από την Τράπεζα στο Ε.Τ.Α.Τ., εφάπαξ ποσό 770 χιλ ευρώ το οποίο
αντιστοιχεί στην επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών των από 1.1.1993 ασφαλισμένων του Λ.Α.Κ. Εντός του
πρώτου τριμήνου του 2010, η Τράπεζα κατέβαλε στο Ε.Τ.Α.Τ. το ποσό της τέταρτης δόσης. Τα σχετικά ποσά έχουν
προκύψει από ειδική οικονομική μελέτη που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Σε σχέση με την ένταξη στο Ε.Τ.Α.Τ. του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων έχει κατατεθεί αίτηση ακυρώσεως
με αριθμό κατάθεσης 4686/2006 από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Τράπεζας Αττικής ενώπιον του ΣτΕ η οποία
στρέφεται κατά της με αριθμό 22/23/17-5-2006 απόφασης του Ε.Τ.Α.Τ. Επίσης έχουν κατατεθεί η με αριθμούς
4693/2007 αίτηση ακυρώσεως του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Τράπεζας Αττικής κλπ κατά της απόφασης
του ΕΤΑΤ 61/8-5-2007 και η με αριθμό 4635/2007 αίτηση ακυρώσεως του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων
Προσωπικού Τράπεζας Αττικής κλπ κατά της απόφασης του ΕΤΑΤ 61/8-5-2007. Άπασες οι ανωτέρω αιτήσεις
συζητήθηκαν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την 26.9.2008 και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.
Επίσης, εκκρεμούν στο ΣτΕ αιτήσεις ακυρώσεως από συλλόγους υπαλλήλων τρίτων τραπεζών κατά του π.δ. 209/2006
που ρυθμίζει τα περί λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Τ. Η Τράπεζα έχει ασκήσει παρεμβάσεις υπέρ του κύρους του προεδρικού
διατάγματος περί Ε.Τ.Α.Τ. Και οι υποθέσεις αυτές συζητήθηκαν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την
26.9.2008 και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.
Εξάλλου σχετική με την ένταξη του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ αγωγή που είχαν ασκήσει κατά της Τράπεζας ο Σύλλογος
Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής, ο Λογαριασμός Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής, κλπ.,
απορρίφθηκε με την με αριθμό 2970/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατά της εν λόγω
απόφασης δύναται να ασκηθεί έφεση.
Επιπρόσθετα, γίνεται μνεία ότι επί συναφούς στα νομικά της ζητήματα υπόθεσης της Εμπορικής Τράπεζας για την
ένταξη στο ΕΤΑΤ του δικού της ταμείου εκδόθηκε πρόσφατα η υπ’ αριθμ. 4009/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις περί ιδρύσεως του ΕΤΑΤ και εντάξεως σε αυτό των ταμείων των
πιστωτικών ιδρυμάτων.
Σύμφωνα με γνωματεύσεις καθηγητών πανεπιστημίου, οι νομικές θέσεις της Τράπεζας σχετικά με την
συνταγματικότητα της ένταξης του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ είναι νομικά ορθές. Οι γνωματεύσεις αυτές ενισχύονται και από
σχετική γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής επί του άρθρου 9 του ν.3554/2007 καθώς επίσης και
στο πρακτικό επεξεργασίας 240/2006 του Ε’ τμήματος Συμβουλίου Επικρατείας εν Ολομελεία. Πλην, όμως, τα
αναφυόμενα νομικά ζητήματα είναι καινοφανή και κυρίως δυσχερή, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς
εκτίμησης για την οριστική έκβαση των σχετικών δικών, οι οποίες δύνανται να διαρκέσουν επί μακρό χρόνο. Εξάλλου,
έχουν ανακύψει στα δικαστήρια και νομικά ζητήματα πέρα από τα ρητά διαλαμβανόμενα στις ως άνω γνωματεύσεις, η
κρίση των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπή της ένταξης του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ.
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15. ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
Οι δημοσιευμένες και αναμορφωμένες καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2009 έχουν ως εξής:
15.1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(Ποσά σε €)
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ

Από 1 Ιανουαρίου έως
30 Ιουνίου 2009
30 Ιουνίου 2009

Από 1 Απριλίου έως
30 Ιουνίου 2009
30 Ιουνίου 2009

122.076.412,68
(75.997.243,43)
46.079.169,25

122.076.412,68
(76.765.900,96)
45.310.511,72

60.685.721,11
(31.869.043,52)
28.816.677,59

60.685.721,11
(32.637.701,05)
28.048.020,06

17.810.512,05
(1.050.970,67)
16.759.541,38

17.810.512,05
(1.050.970,67)
16.759.541,38

9.016.204,76
(667.214,55)
8.348.990,21

9.016.204,76
(667.214,55)
8.348.990,21

909.356,73
1.479.720,84
3.252.577,25

909.356,73
1.479.720,84
3.252.577,25

727.460,26
1.349.057,55
1.692.201,81

727.460,26
1.349.057,55
1.692.201,81

68.480.365,45

67.711.707,92

40.934.387,42

40.165.729,89

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

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

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

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

(256.255,97)

(256.255,97)

(206.994,80)

(206.994,80)

4.249.235,07
(1.063.406,78)

3.480.577,54
(1.063.406,78)

8.817.779,33
(2.685.981,09)

8.049.121,80
(2.685.981,09)

Κέρδη της περιόδου

3.185.828,29

2.417.170,76

6.131.798,24

5.363.140,71

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

3.185.618,31
209,98

2.416.960,78
209,98

6.131.703,68
94,56

5.363.046,15
94,56

0,0145

0,0178

0,0328

0,0394

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 και προμήθειες
Κέρδη από χρηματοοικονομικά στοιχεία
Κέρδη από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου
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 φόρου εισοδήματος
Μείον : φόρος εισοδήματος

Κέρδη της περιόδου ανά μετοχή - βασικά (σε €)
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15.2 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά σε €)
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ

Από 1 Ιανουαρίου έως
30 Ιουνίου 2009
30 Ιουνίου 2009

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ

Από 1 Απριλίου έως
30 Ιουνίου 2009
30 Ιουνίου 2009

Κέρδη της περιόδου

3.185.828,29

2.417.170,76

6.131.798,24

5.363.140,71

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση (μετά
φόρων)

1.474.683,60

1.474.683,60

7.955.678,28

7.955.678,28

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

1.474.683,60

1.474.683,60

7.955.678,28

7.955.678,28

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

4.660.511,89

3.891.854,36

14.087.476,52

13.318.818,99

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

4.660.301,91
209,98

3.891.644,38
209,98

14.087.381,96
94,56

13.318.724,43
94,56
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15.3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ
(Ποσά σε €)
30/06/2009
30/06/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
141.225.597,30
141.225.597,30
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
877.006.866,43
877.006.866,43
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - απαιτήσεις
189.359,91
189.359,91
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
1.999.000,00
1.999.000,00
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις)
3.610.343.374,62
3.610.343.374,62
260.498.683,04
260.498.683,04
Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση
11.959.381,29
11.959.381,29
Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις
9.588.266,88
9.588.266,88
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
44.995.757,12
44.995.757,12
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
30.132.538,85
30.132.538,85
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
12.186.063,56
12.186.063,56
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
21.953.489,94
21.953.489,94
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
151.990.286,96
151.990.286,96
Σύνολο ενεργητικού
5.174.068.665,90
5.174.068.665,90
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Yποχρεώσεις προς πελάτες
Εκδοθείσες ομολογίες
Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

1.186.792.668,82
3.408.870.572,53
94.674.246,00
0,00
10.294.445,58
6.343.067,65
4.462.767,37
34.631.078,04
4.746.068.845,99

1.186.792.668,82
3.408.870.572,53
94.674.246,00
99.097.800,00
10.294.445,58
6.343.067,65
4.462.767,37
35.399.735,47
4.845.935.303,42

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές)
Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές)
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Μείον: ίδιες μετοχές
Αποθεματικά
Σωρευμένα κέρδη

47.616.639,35
100.199.999,90
248.508.676,79
(101.736,55)
3.998.987,41
27.776.695,71

47.616.639,35
0,00
249.610.876,79
(101.736,55)
3.998.987,41
27.008.038,18

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής

427.999.262,61

328.132.805,18

Δικαιώματα μειοψηφίας

557,30

557,30

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

427.999.819,91

328.133.362,48

5.174.068.665,90

5.174.068.665,90

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
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15.4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε €)
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

30/06/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ
30/06/2009

324.358.163,67

0,00

324.358.163,67

Αποτέλεσμα χρήσης μετά φόρων

3.185.828,29

768.657,53

2.417.170,76

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση
(μετά φόρων)

1.474.683,60

0,00

1.474.683,60

100.199.999,90

100.199.999,90

0,00

(1.102.200,00)

(1.102.200,00)

0,00

(101.736,55)

0,00

(101.736,55)

10.516,00

0,00

10.516,00

(25.000,00)

0,00

(25.000,00)

(435,00)

0,00

(435,00)

427.999.819,91

99.866.457,43

328.133.362,48

Έκδοση προνομιούχων μετοχών Ν.3723/2008
Έξοδα έκδοσης προνομιούχων μετοχών
Ν.3723/2008
(Αγορές)/πωλήσεις ιδίων μετοχών
Αποθεματικό για ίδιες μετοχές χρήσης 2008
Αμοιβές προσωπικού εκτός μισθού
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
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15.5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ

30/06/2009

30/06/2009

133.623.946,27
(74.200.217,69)
1.391.871,24
17.780.775,41
(1.050.970,67)
1.060.468,77
2.722.094,50
(54.253.978,94)
(598.251,69)

133.623.946,27
(74.968.875,22)
1.391.871,24
17.780.775,41
(1.050.970,67)
1.060.468,77
2.722.094,50
(54.253.978,94)
(598.251,69)

26.475.737,21

25.707.079,67

(50.414,62)
(1.994.200,00)
(239.028.736,81)
(15.067.779,53)
118.567.327,33
457.692.426,08
(16.360.784,56)

(50.414,62)
(1.994.200,00)
(239.028.736,81)
(15.067.779,51)
118.567.327,33
457.692.426,08
(15.592.127,03)

303.757.837,89

304.526.495,44

330.233.575,11

330.233.575,11

(750.527,37)
(4.099.009,70)
(100.444.964,68)
57.738.107,76
0,00
(510.001,01)

(750.527,37)
(4.099.009,70)
(100.444.964,68)
57.738.107,76
0,00
(510.001,01)

Καθαρή ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

(48.066.395,00)

(48.066.395,00)

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους
Εισπράξεις από έκδοση μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων
Έξοδα εκδόσεως προνομιούχων μετοχών
Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου
Αγορές ιδίων μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα
Καθαρή ταμιακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(5.288.377,00)
(5.311.000,00)
0,00
(1.102.200,00)
0,00
(101.736,55)
(117,50)
(11.803.431,05)

(5.288.377,00)
(5.311.000,00)
0,00
(1.102.200,00)
0,00
(101.736,55)
(117,50)
(11.803.431,05)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

270.363.749,06
747.868.714,67

270.363.749,06
747.868.714,67

1.018.232.463,73

1.018.232.463,73

(Ποσά σε €)
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Τόκοι και συναφή έσοδα
Τόκοι έξοδα
Έσοδα μερισμάτων
Έσοδα προμηθειών
Έξοδα προμηθειών
Κέρδη/ (ζημιές) από χρηματοοικονομικές πράξεις
Λοιπά έσοδα
Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές
Φόροι πληρωθέντες
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές των
λογαριασμών που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες
Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία ενδιάμεσης ενοποιημένης
κατάστασης οικονομικής θέσης
Καθαρή (αύξηση) / μείωση απαιτήσεων κατά άλλων χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων
Καθαρή (αύξηση) / μείωση εμπορικών αξιογράφων
Καθαρή (αύξηση) / μείωση χορηγήσεων
Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων
Καθαρή αύξηση / (μείωση) καταθέσεων πελατών και συναφών υποχρεώσεων
Καθαρή αύξηση / (μείωση) άλλων υποχρεώσεων
Σύνολο μεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία ενδιάμεσης ενοποιημένης
κατάστασης οικονομικής θέσης
Καθαρή ταμιακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση
Πωλήσεις λήξεις χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση
Λήξεις επενδυτικών χρεογράφων διακρατούμενων ως τη λήξη
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου
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ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

30 η ς Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 0

15.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ
(Ποσά σε €)

Λιανική
Τραπεζική

Επιχειρηματική
Τραπεζική

Διαχείριση
Διαθεσίμων
/Treasury

Σύνολο

Από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009
Καθαρά Έσοδα
- από τόκους
- από προμήθειες
- από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα
- μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων
Σύνολο Καθαρών Εσόδων

(19.693.805,64)
2.286.027,01
1.544.257,82
32.502.274,70
16.638.753,90

64.897.878,96
14.534.289,45
1.201.783,28
(32.527.260,89)
48.106.690,79

875.095,93
-60.775,08
2.895.613,72
24.986,19
3.734.920,76

46.079.169,25
16.759.541,38
5.641.654,82
0,00
68.480.365,45

Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες

0,00

0,00

(256.255,97)

(256.255,97)

1.412.957,87

3.246.852,61

(410.575,41)

4.249.235,07
(1.063.406,78)
3.185.828,29

(3.697.659,36)
(690.819,61)

(10.802.340,64)
(1.899.042,17)

0,00
(199.273,55)

(14.500.000,00)
(2.789.135,33)

1.126.615.218,23
3.216.760.042,18

3.520.768.044,50
1.360.558.885,87

610.126.647,24
97.388.250,60

5.257.509.909,97
4.674.707.178,65

Αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα της περιόδου
Λοιπά στοιχεία τομέα
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Αποσβέσεις
Σύνολο Ενεργητικού την 31.12.2009
Σύνολο Υποχρεώσεων την 31.12.2009

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ
(Ποσά σε €)

Λιανική
Τραπεζική

Επιχειρηματική
Τραπεζική

Διαχείριση
Διαθεσίμων
/Treasury

Σύνολο

Από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009
Καθαρά Έσοδα
- από τόκους
- από προμήθειες
- από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα
- μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων
Σύνολο Καθαρών Εσόδων

(19.693.805,64)
2.286.027,01
1.544.257,82
32.319.997,99
16.456.477,18

64.897.878,96
14.534.289,45
1.201.783,28
(33.059.764,02)
47.574.187,67

106.438,40
-60.775,08
2.895.613,72
739.766,02
3.681.043,06

45.310.511,72
16.759.541,38
5.641.654,82
0,00
67.711.707,92

Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες

0,00

0,00

(256.255,97)

(256.255,97)

1.230.681,16

2.714.349,49

(464.453,11)

3.480.577,54
(1.063.406,78)
2.417.170,76

(3.697.659,36)
(690.819,61)

(10.802.340,64)
(1.899.042,17)

0,00
(199.273,55)

(14.500.000,00)
(2.789.135.33)

1.159.557.837,86
3.347.285.965,68

3.397.120.085,42
1.401.062.565,17

617.390.742,62
97.586.772,57

5.174.068.665,90
4.845.935.303,42

Αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα της περιόδου
Λοιπά στοιχεία τομέα
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Αποσβέσεις
Σύνολο Ενεργητικού την 30.06.2009
Σύνολο Υποχρεώσεων την 30.06.2009

16. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Δεν υφίστανται ουσιώδη γεγονότα.
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για το πρώτο
εξάμηνο του 2010, καθώς και οι σημειώσεις που τη συνοδεύουν, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 30ης Αυγούστου 2010 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
& ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770

Α.Δ.Τ. ΑΖ 048313

Α.Δ.Τ Μ 481653
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α /17216
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών
Προς τους Μετόχους της
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της ATTICA
BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα») της 30 Ιουνίου 2010 και τις σχετικές
συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, συγκεντρωτικών συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και
τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξάμηνης οικονομικής έκθεσης του
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση της Τράπεζας έχει την ευθύνη για τη κατάρτιση και
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Δική μας ευθύνη
είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο
ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη
διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής και συνεπώς δεν μας δίδει τη
δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα
σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, δεν
εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του
δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού
νομικού προσώπου.

Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε το οποίο θα μας
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική
Αναφορά».

Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου εφιστούμε την προσοχή
σας στη σημείωση 14.4 των Οικονομικών Καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά σε θέματα
που σχετίζονται με την υπαγωγή του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων (Λ.Α.Κ) του
προσωπικού της Τράπεζας στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ), στα
πλαίσια της εφαρμογής από την Τράπεζα του νόμου 3371/2005 περί Ασφαλιστικού των Τραπεζών.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Νικόλαος Βουνισέας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 18701

Χαράλαμπος Συρούνης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 19071

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(Ποσά σε €)
Από 1 Ιανουαρίου έως
Σημ.
30 Ιουνίου 2010 30 Ιουνίου 2009

Από 1 Απριλίου έως
30 Ιουνίου 2010
30 Ιουνίου 2009

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 και προμήθειες
Κέρδη / (ζημίες) από χρηματοοικονομικά στοιχεία
Κέρδη / (ζημίες) από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Λοιπά έσοδα
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Γενικά λειτουργικά έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο λειτουργικών εξόδων
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος
Μείον : φόρος εισοδήματος

4

Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου

Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου ανά μετοχή - βασικά (σε €)

5

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

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

(405.477,13)
1.890.943,81
2.832.427,44

907.420,02
1.479.720,84
4.190.396,33

(743.666,26)
(16.980,03)
1.590.566,21

729.196,70
1.349.057,55
2.415.327,79

78.829.664,13

67.530.247,91

37.970.465,53

40.724.626,96

(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)

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

(0,0313)

0,0189

(0,0250)

0,0375

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 7 έως 27) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2010

1

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά σε €)
Από 1 Ιανουαρίου έως
30 Ιουνίου 2010 30 Ιουνίου 2009
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου

Από 1 Απριλίου έως
30 Ιουνίου 2010
30 Ιουνίου 2009

(3.886.138,78)

3.892.035,05

(4.219.923,70)

6.889.270,31

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση (μετά
φόρων)

(38.374.879,90)

1.474.683,60

(30.313.206,70)

7.955.678,28

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(38.374.879,90)

1.474.683,60

(30.313.206,70)

7.955.678,28

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(42.261.018,68)

5.366.718,65

(34.533.130,40)

14.844.948,59

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 7 έως 27) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2010

2

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

30 η ς Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 0

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε €)
Σημ.
30/06/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
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 μέσα 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
Σύνολο ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Yποχρεώσεις προς πελάτες
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - υποχρεώσεις
Εκδοθείσες ομολογίες
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές)
Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές)
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Μείον: ίδιες μετοχές
Αποθεματικά
Σωρευμένα κέρδη
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων

6
7
8
9
10

11

12
12
12
12
12
12

31/12/2009

137.754.463,10
447.611.770,62
4.381.530,02

146.287.515,41
617.736.174,02
5.048.063,64

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
136.750.966,23
4.917.059.876,22

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
5.259.340.020,58

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
4.381.116.341,32

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
4.676.527.981,93

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

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

535.943.534,90

582.812.038,65

4.917.059.876,22

5.259.340.020,58

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 7 έως 27) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών
Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2010

3

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε €)
Μετοχικό
κεφάλαιο
(κοινές μετοχές)
Υπόλοιπα 01/01/2009

47.616.639,35

Μετοχικό
κεφάλαιο
(προνομιούχες
μετοχές)
0,00

Υπέρ το άρτιο

249.610.876,79

Ίδιες μετοχές

(10.516,00)

Λοιπά
αποθεματικά
(15.857.529,26)

Αποθεματικά

17.745.613,58

Κέρδη της περιόδου

Σωρευμένα
κέρδη /
(ζημίες)

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

21.580.010,87

320.685.095,33

3.892.035,05

3.892.035,05

Στοιχεία συνολικών εσόδων
-Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση:
αποτίμηση (μετά φόρων)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους

1.474.683,60
0,00

Έκδοση προνομιούχων μετοχών Ν.3723/2008

0,00

0,00

0,00

1.474.683,60

0,00

3.892.035,05

100.199.999,90

Έξοδα έκδοσης προνομιούχων μετοχών
Ν.3723/2008

(1.102.200,00)

(1.102.200,00)
(101.736,55)

Αποθεματικό ιδίων μετοχών χρήσης 2008

(101.736,55)

10.516,00

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού
47.616.639,35

100.199.999,90

5.366.718,65
100.199.999,90

(Αγορές)/ πωλήσεις ιδίων μετοχών

Υπόλοιπα 30/06/2009

1.474.683,60

248.508.676,79

(101.736,55)

(14.382.845,66)

10.516,00

(10.516,00)

10.516,00

511.733,25

(511.733,25)

0,00

18.267.862,83

24.949.796,67

425.058.393,33

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 7 έως 27) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2010

4

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε €)
Μετοχικό
Μετοχικό
κεφάλαιο
κεφάλαιο
(προνομιούχες
(κοινές μετοχές)
μετοχές)
Υπόλοιπα 01/01/2010

85.709.950,55

100.199.999,90

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Υπέρ το άρτιο

362.112.778,18

Ίδιες μετοχές

(86.816,30)

Λοιπά
αποθεματικά
(12.321.492,89)

Αποθεματικά

16.789.686,82

Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου

Σωρευμένα
κέρδη/ (ζημίες)

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

30.407.932,39

582.812.038,65

(3.886.138,78)

(3.886.138,78)

Στοιχεία συνολικών εσόδων
-Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση:
αποτίμηση (μετά φόρων)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους

(38.374.879,90)
0,00

0,00

0,00

Αποθεματικό ιδίων μετοχών χρήσης 2009

0,00

(38.374.879,90)

86.816,30

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού

(38.374.879,90)
0,00

(3.886.138,78)

(42.261.018,68)

86.816,30

(86.816,30)

86.816,30

215.350,80

(215.350,80)

0,00

(4.694.301,37)

(4.694.301,37)

21.525.325,14

535.943.534,90

Μέρισμα προνομιούχων μετοχών (μετά φόρων)
Υπόλοιπα 30/06/2010

85.709.950,55

100.199.999,90

362.112.778,18

0,00

(50.696.372,79)

17.091.853,92

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 7 έως 27) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2010

5

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε €)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Τόκοι και συναφή έσοδα
Τόκοι έξοδα
Έσοδα μερισμάτων
Έσοδα προμηθειών
Έξοδα προμηθειών
Κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις
Λοιπά έσοδα
Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές
Φόροι πληρωθέντες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές
των λογαριασμών που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες

Σημ.

30 η ς Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 0
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ
30/06/2010
30/06/2009
108.469.071,72
(52.656.135,83)
910.869,49
14.093.297,00
(1.759.142,93)
1.136.562,18
1.427.557,93
(60.528.512,24)
(1.395.647,62)

128.346.046,10
(74.363.856,66)
1.391.871,24
16.351.189,36
(1.343.744,12)
1.056.368,77
2.753.748,58
(53.016.554,26)
(472.648,27)

9.697.919,70

20.702.420,74

2.790.766,89
203.372.164,20
16.655.776,21
(48.468.578,52)
(229.642.675,20)
(11.538.080,92)

(1.994.200,00)
(239.028.736,81)
(14.983.154,68)
118.567.327,33
457.798.388,59
(16.233.103,15)

(66.830.627,34)

304.126.521,27

(57.132.707,64)

324.828.942,02

(896.809,53)

(703.585,77)

(1.620.303,48)
(145.317.823,47)
101.083.336,99
(69.383.911,31)
7.000.000,00
(6.000.000,00)
(212.336,94)

(4.086.517,08)
(100.435.468,30)
57.738.107,76
0,00
0,00
0,00
(510.001,01)

(115.347.847,74)

(47.997.464,40)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους
Έξοδα εκδόσεως προνομιούχων μετοχών
Αγορές ιδίων μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα

0,00
0,00
0,00
(6.176.900,33)

(5.311.000,00)
(1.102.200,00)
(101.736,55)
(117,50)

Καθαρή ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(6.176.900,33)

(6.515.054,05)

(178.657.455,71)
764.023.689,43

270.316.423,57
747.559.074,18

585.366.233,72

1.017.875.497,75

Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία ενδιάμεσης κατάστασης
οικονομικής θέσης
Καθαρή (αύξηση) / μείωση εμπορικών αξιογράφων
Καθαρή (αύξηση) / μείωση χορηγήσεων
Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων
Καθαρή αύξηση / (μείωση) καταθέσεων πελατών & συναφών υποχρεώσεων
Καθαρή αύξηση / (μείωση) άλλων υποχρεώσεων
Σύνολο μεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία ενδιάμεσης κατάστασης
οικονομικής θέσης
Καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Αγορές χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση
Πωλήσεις λήξεις χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση
Αγορές επενδυτικών χρεογράφων διακρατούμενων ως τη λήξη
Λήξεις επενδυτικών χρεογράφων διακρατούμενων έως τη λήξη
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου

10
8

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελίδες 7 έως 27) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2010
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» είναι Ανώνυμη Εταιρεία με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 6067/06/Β/86/06, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία δραστηριοποιείται στον τραπεζικό και
χρηματοοικονομικό τομέα.
Η διεύθυνση της έδρας της είναι Ομήρου 23 Τ.Κ. 106-72 Αθήνα.
Η Τράπεζα απασχολεί 1.123 άτομα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Τα καταστήματα της κατά την 30/06/2010
ανέρχονταν σε 80.
Οι αναφερόμενες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί για δημοσίευση από το
Διοικητικό Συμβούλιο της 30ης Αυγούστου 2010.
Η διεύθυνση διαδικτύου της είναι www.atticabank.gr.
Η μετοχή της Attica Bank συμμετέχει στους ακόλουθους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Δείκτης Μικρής και
Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης «FTSA/Χ.Α. SmallCap 80», Δείκτης Ευρείας Επιλογής «FTSA/Χ.Α. 140» και Κλαδικός
Τραπεζικός «Δείκτης FTSA/Χ.Α. Τράπεζες».

2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
(2.1) Δήλωση Συμμόρφωσης
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για το εξάμηνο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2010 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική
Αναφορά» και πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009.
Εκτός από τις παρούσες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις, η Τράπεζα συντάσσει επίσης και
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η ίδια και το σύνολο των
θυγατρικών της.
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία»
θα συμπεριληφθούν στη Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση του «Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος
Α.Τ.Ε.» της 30/06/2010 με την μέθοδο της Καθαρής θέσης. Κατά την 30/06/2010 το ποσοστό συμμετοχής του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Τράπεζα ανερχόταν σε 22,432%.
(2.2) Βασικές Λογιστικές Αρχές
Για την κατάρτιση των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της επισκοπούμενης περιόδου εφαρμόστηκαν οι ίδιες
λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την Τράπεζα και εφαρμόστηκαν και για τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009.
(2.3) Λογιστικές Εκτιμήσεις
Οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την Τράπεζα για την εκτίμηση ορισμένων λογιστικών μεγεθών
καθώς και οι πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις αυτές είναι ίδιες με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά
την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009.
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(2.4) Αναταξινόμηση κονδυλίων και επαναδιατύπωση οικονομικών καταστάσεων
Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 39 που επέφερε η απόφαση του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB) της 13ης Οκτωβρίου 2008 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προέκυψαν στις παγκόσμιες αγορές
κατά το β’ εξάμηνο του 2008, η Τράπεζα προσδιόρισε τις επενδύσεις σε χρεόγραφα και μετοχές τις οποίες έχει
πρόθεση να διακρατήσει και να μην προβεί σε πώλησή τους στο άμεσο μέλλον.
Η Τράπεζα, κάνοντας χρήση των τροποποιήσεων του Δ.Λ.Π. 39 και του Δ.Π.Χ.Α. 7, μετέφερε την 1/07/2008 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.
Εάν η Τράπεζα δεν είχε επαναταξινομήσει τις παραπάνω μετοχές, η ενδιάμεση κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2010 θα περιελάμβανε ζημία από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των εν
λόγω μετοχών, ύψους ευρώ 2.024.630,12, η οποία μετά την επαναταξινόμηση αναγνωρίστηκε στο αποθεματικό του
«Διαθέσιμου για Πώληση Χαρτοφυλακίου». Από το παραπάνω ύψος της ζημίας, ποσό ευρώ 357.954,73 αφορά το
πρώτο τρίμηνο του 2010.
Για τη συγκριτική χρήση 2009 και ειδικότερα για το εξάμηνο που έληξε την 30/6/2009 είχε προκύψει κέρδος ύψους
ευρώ 244.027,55.
Το συνολικό ποσό της ζημιάς που προκύπτει από την αποτίμηση των μετοχών και η οποία έχει συμπεριληφθεί στο
αποθεματικό του Διαθέσιμου για Πώληση χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 3.458.045,07 ευρώ. Από το παραπάνω ύψος,
ποσό 1.337.880,44 αφορά την περίοδο από 1/7/2008 έως 31/12/2008 και ποσό ύψους 95.534,51 αφορά το έτος 2009.
Κατά την επισκοπούμενη περίοδο 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 αξίας 69.383.911,31 ευρώ
αντίστοιχα στο χαρτοφυλάκιο «Διακρατούμενων έως τη Λήξη Επενδύσεων».
Τα χρεόγραφα που μεταφέρθηκαν από το «Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο» στο χαρτοφυλάκιο «Διακρατούμενα έως τη Λήξη
Επενδύσεις», αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία η οποία κατά την 1/4/2010, ανήλθε σε 69.192.475,00 ευρώ. Εάν η
Τράπεζα δεν είχε επαναταξινομήσει τα παραπάνω ομόλογα, η ενδιάμεση κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για
το πρώτο εξάμηνο του 2010 θα περιελάμβανε ζημία από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των εν λόγω ομολόγων,
ύψους ευρώ 12.755.543,31.
Στις οικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου που έληξε την 30/06/2009 η Τράπεζα προέβη σε 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. 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 30/06/2009. 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.
Οι αναμορφωμένες καθώς και οι δημοσιευμένες καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου, παρατίθενται στη σημείωση
15 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων.
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(2.5)Υιοθέτηση νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιανουαρίου
2010
Οποιαδήποτε εφαρμογή νέων προτύπων ή τροποποιήσεων που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2010 λήφθηκε υπόψη για την
κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων και δεν επέφερε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της
Τράπεζας.
(2.6) Διαχείριση Κινδύνων
Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, οι μηχανισμοί που εφάρμοσε η Τράπεζα για την παρακολούθηση και διαχείριση
ειδών κινδύνου, όπως ο κίνδυνος ρευστότητας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός
κίνδυνος και ο κίνδυνος της αγοράς δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτούς που είχαν υιοθετηθεί κατά την
31/12/2009 και οι οποίοι παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 40 των ετήσιων ατομικών οικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2009.
(2.7) Κεφαλαιακή Επάρκεια
Η Τράπεζα έχει συστήσει εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες παρακολουθούν την κεφαλαιακή επάρκεια σε τακτά
χρονικά διαστήματα και υποβάλλουν τα στοιχεία υπολογισμού αυτής ανά τρίμηνο στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία
αποτελεί και την εποπτεύουσα αρχή των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, ορίζεται ως ο λόγος των εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων προς τα στοιχεία
Ενεργητικού καθώς και τα εκτός Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στοιχεία, σταθμισμένα κατά τον κίνδυνο που αυτά
περικλείουν.
Ο βασικός στόχος της Αttica Bank συνίσταται στην διατήρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε
κανονιστικό πλαίσιο όπως αυτό ορίζεται από τις εποπτικές αρχές της χώρας, στην δυνατότητα της Attica Bank να
συνεχίζει χωρίς προσκόμματα τις δραστηριότητες της και στη διατήρηση της κεφαλαιακής της βάσης σε τέτοιο
επίπεδο, το οποίο δεν θα συνιστά εμπόδιο στην επίτευξη του επιχειρηματικού σχεδίου της. Η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου κατά 152,4 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων βοήθησε σημαντικά στη διατήρηση υψηλής
κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, τα εποπτικά κεφάλαια διακρίνονται σε :
-

Βασικά Ίδια κεφάλαια (Tier I) και σε
Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (Tier II)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΤIER I)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

30/06/2010
17,1%
16,9%
19,6%

31/12/2009
15,9%
16,6%
18,2%
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30 η ς Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 0

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Οι λειτουργικοί τομείς έχουν οριστεί κατά τέτοιο τρόπο που αφενός να καταλαμβάνουν το σύνολο των
δραστηριοτήτων της Τράπεζας και παράλληλα την πληροφόρηση των οργάνων διοίκησής της για τη σωστή λήψη
αποφάσεων. Οι τομείς στους οποίους χωρίζονται οι δραστηριότητες της Τράπεζας είναι οι ακόλουθοι:
Λιανική Τραπεζική
Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται το σύνολο ιδιωτών καταναλωτών όπως επίσης και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η
Τράπεζα μέσω του δικτύου των καταστημάτων της καθώς και των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιών της προσφέρει
στους πελάτες της κατηγορίας αυτής όλο το εύρος των παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα
επενδυτικής και καταθετικής υφής.
Επιχειρηματική Τραπεζική
Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι πιστοδοτήσεις των επιχειρήσεων όπως επίσης των επιτηδευματιών. Η
Τράπεζα προσφέρει στους πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή εκτός από τη χορήγηση δανείων και ένα ευρύ
φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές και επενδυτικής φύσεως
εργασίες, όπως επίσης και εργασίες συναλλάγματος.
Διαχείριση Διαθεσίμων / Treasury
Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τη διαχείριση των διαθεσίμων της Τράπεζας, τις διαμεσολαβητικές εργασίες στην
πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων, τη διαχείριση χρεογράφων της Τράπεζας, όπως επίσης και υπηρεσίες θεματοφυλακής
καθώς και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτών.
Τα λοιπά έσοδα στα οποία περιλαμβάνονται διαχείριση ακίνητης περιουσίας όπως επίσης και δάνεια προς το
προσωπικό, τόκοι δανείων μειωμένης εξασφάλισης κλπ., έχουν κατανεμηθεί αναλογικά στους παραπάνω τρεις τομείς.

(Ποσά σε €)
Από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2010
Καθαρά Έσοδα
- από τόκους
- από προμήθειες
- από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα
- μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων
Σύνολο Καθαρών Εσόδων
Αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα της περιόδου
Λοιπά στοιχεία τομέα
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Αποσβέσεις
Σύνολο Ενεργητικού την 30.06.2010
Σύνολο Υποχρεώσεων την 30.06.2010

Λιανική
Τραπεζική

Επιχειρηματική
Τραπεζική

Διαχείριση
Διαθεσίμων
/Treasury

Σύνολο

(2.220.333,91)
1.591.345,81
866.885,61
17.363.594,40
17.601.491,90

62.646.462,39
12.313.479,82
1.054.672,34
(19.197.798,40)
56.816.816,15

1.531.488,40
(1.350.672,50)
2.396.336,17
1.834.204,01
4.411.356,08

61.957.616,88
12.554.153,13
4.317.894,12
0,00
78.829.664,13

(282.722,42)

2.769.986,34

(183.774,78)

2.303.489,14
(6.189.627,92)
(3.886.138,78)

(5.234.234,15)
(665.730,72)

(15.818.070,47)
(2.011.865,55)

0,00
(241.828,03)

(21.052.304,62)
(2.919.424,30)

1.036.525.550,53
3.025.483.317,25

3.154.356.484,18
1.260.201.924,44

726.177.841,51
95.431.099,63

4.917.059.876,22
4.381.116.341,32
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(Ποσά σε €)
Από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009
Καθαρά Έσοδα
- από τόκους
- από προμήθειες
- από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα
- μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων
Σύνολο Καθαρών Εσόδων
Αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα της περιόδου
Λοιπά στοιχεία τομέα
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Αποσβέσεις
Σύνολο Ενεργητικού την 31.12.2009
Σύνολο Υποχρεώσεων την 31.12.2009

Λιανική
Τραπεζική

Επιχειρηματική
Τραπεζική

30 η ς Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 0
Διαχείριση
Διαθεσίμων
/Treasury

Σύνολο

(19.693.805,64)
1.932.770,59
1.544.257,82
32.502.274,70
16.285.497,48

64.789.836,19
13.820.059,33
1.254.267,27
(32.527.260,89)
47.336.901,89

819.498,29
(715.648,04)
3.779.012,10
24.986,19
3.907.848,54

45.915.528,84
15.037.181,88
6.577.537,19
0,00
67.530.247,91

1.149.901,91

3.119.778,87

527.001,53

4.796.682,31
(904.647,26)
3.892.035,05

(3.697.659,36)
(649.624,19)

(10.802.340,64)
(1.897.811,85)

0,00
(192.017,16)

(14.500.000,00)
(2.739.453,20)

1.125.397.505,80
3.218.314.429,36

3.519.443.849,18
1.361.216.328,54

614.498.665,60
96.997.224,03

5.259.340.020,58
4.676.527.981,93

4. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ο φόρος εισοδήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2010 υπολογίστηκε με βάση την εξέταση των πραγματικών στοιχείων
και της φύσης των εσόδων και των δαπανών σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις. Σε ότι αφορά τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης έχει υπολογισθεί αναβαλλόμενος φόρος σύμφωνα με
το Δ.Λ.Π. 12.
Ο ισχύων φορολογικός συντελεστής για το έτος 2010 έχει ορισθεί σε 24% έναντι 25% κατά το προηγούμενο έτος.
Η μέση φορολογική επιβάρυνση για την Τράπεζα για το πρώτο εξάμηνο 2010 έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το
πρώτο εξάμηνο 2009 λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης βάσει του άρθρου 5 του Ν.3845/2010 που
επιβάρυνε τα μετά φόρων αποτελέσματα της Τράπεζας ύψους 1.497 χιλ. ευρώ και της μη δυνατότητας της Τράπεζας να
συμψηφίσει τον παρακρατούμενο φόρο από τόκους ομολόγων έτους 2009 ύψους 3.603 χιλ. ευρώ και το σχηματισμό
ισόποσης πρόβλεψης σε βάρος των αποτελεσμάτων για το ποσό αυτό.
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5. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ - ΒΑΣΙΚΑ (ΣΕ €)
(ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου
Μείον: δεδουλευμένα μερίσματα προνομιούχων μετοχών μετά φόρων
Κέρδη (ζημιές) αναλογούντα στους κοινούς μετόχους Τράπεζας
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών κατά τη περίοδο
Προσαρμογή λόγω αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
από την Έκτακτη Γ.Σ. της 08/07/2009
Προσαρμοσμένος αριθμός μετοχών κατά την περίοδο
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου ανά μετοχή - βασικά (σε €)

1/1-30/06/2010
(3.886.138,78)
(3.776.304,66)
(7.662.443,44)
244.833.091,00

1/1-30/06/2009
3.892.035,05
(844.150,68)
3.047.884,37
136.001.318,00

1/4-30/06/2010
(4.219.923,70)
(1.898.584,11)
(6.118.507,81)
244.833.091,00

1/4-30/06/2009
6.889.270,31
(844.150,68)
6.045.119,63
135.995.059,00

244.833.091,00
(0,0313)

25.210.000,00
161.211.318,00
0,0189

244.833.091,00
(0,0250)

25.208.840,00
161.203.899,00
0,0375

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί με βάση τον μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των κοινών
μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την έναρξη της περιόδου με την πρόσθεση των κοινών μετοχών που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου,
σταθμισμένες με συντελεστή χρόνου, εξαιρώντας το μεσοσταθμικό αριθμό ιδίων κοινών μετοχών που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα στη διάρκεια της περιόδου. Τα
κέρδη της περιόδου έχουν προσαρμοστεί με το δεδουλευμένο ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις προνομιούχες μετοχές του Ν.3723/2008 για την κλειόμενη
περίοδο, μετά από την σχετική φορολογική επίπτωση, ασχέτως αν έχει εγκριθεί ή όχι η διανομή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του Δ.Λ.Π. 33.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 33, ο μεσοσταθμικός αριθμός των κοινών μετοχών για την συγκριτική περίοδο που έληξε την 30/06/2009, έχει αναπροσαρμοστεί
λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων σε αναλογία 8 νέες κοινές μετοχές προς 10 παλαιές, η οποία
αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08/07/2009. Ο συντελεστής αναπροσαρμογής που εφαρμόστηκε για όλες τις δημοσιευόμενες συγκριτικές
περιόδους ισούται με 1,185366 και αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης (1,40 €) και τρέχουσας τιμής ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι κατά την 30/06/2010 καθώς και στη συγκριτική περίοδο δεν υπάρχουν δυνητικοί τίτλοι μετοχών για την προσαρμογή του μεσοσταθμικού αριθμού των
κοινών μετοχών της περιόδου και συνεπώς δεν υφίσταται διαφοροποίηση ως προς τα μειωμένα κέρδη.
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6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
30/06/2010

(Ποσά σε €)
Επωνυμία Εταιρείας
1.

3.

Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ
Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και
Χρηματοοικονομικών, Συμβουλευτικών, Επιμορφωτικών
Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική
και στις Τηλεπικοινωνίες

4.
5.

Attica Funds PLC
Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank

6.

AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων

7.

Stegasis Mortgage Finance plc
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

2.

Χώρα
έδρας

Αριθμός
μετοχών

%
Συμμετοχής

Ίδια Κεφάλαια
(% συμμετοχής ιδιοκτήτη)

Ελλάδα

198.300

100,00%

2.920.911,65

2.326.499,58

2.326.499,58

Ελλάδα

15.000

99,99%

936.284,81

599.960,00

599.960,00

Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο
Ελλάδα

45.000

99,99%

366.770,24

353.153,01

353.153,01

17.500
10.000

99,99%
99,90%

376.593,00
624.960,74

21.407,73
99.900,00

21.407,73
99.900,00

Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο

70.600

100,00%

6.850.072,96

7.060.000,00

7.060.000,00

-

-

-

10.460.920,32

10.460.920,32

Αξία κτήσης

Λογιστική αξία

31/12/2009
Επωνυμία Εταιρείας
1.

3.

Attica Wealth Management ΑΕΔΑΚ
Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών και
Χρηματοοικονομικών, Συμβουλευτικών, Επιμορφωτικών
Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην Πληροφορική
και στις Τηλεπικοινωνίες

4.
5.

Attica Funds PLC
Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεων Ομίλου Attica Bank

6.

AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων

7.

Stegasis Mortgage Finance plc
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

2.

Χώρα
έδρας

Αριθμός
μετοχών

%
Συμμετοχής

Ίδια Κεφάλαια
(% συμμετοχής ιδιοκτήτη)

Αξία κτήσης

Λογιστική αξία

Ελλάδα

198.300

100,00%

2.939.244,10

2.326.499,58

2.326.499,58

Ελλάδα

15.000

99,99%

877.430,13

599.960,00

599.960,00

Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο
Ελλάδα

45.000

99,99%

370.425,22

353.153,01

353.153,01

17.500
10.000

99,99%
99,90%

342.456,00
788.851,74

19.704,71
99.900,00

19.704,71
99.900,00

10.600

100,00%

920.596,87

1.060.000,00

1.060.000,00

-

-

0,00
4.459.217,30

4.459.217,30

Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο

Η «Stegasis Mortgage Finance plc» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία η Τράπεζα δεν έχει άμεση συμμετοχή και συστάθηκε
τον Ιούνιο του 2008. Σκοπός ίδρυσης της εταιρείας ήταν η τιτλοποίηση μέρους των στεγαστικών δανείων. Κατά την διαρρεύσασα περίοδο έλαβε χώρα αύξηση
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μετοχικού κεφαλαίου στη θυγατρική εταιρεία «AtticaBank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων» ύψους 6 εκατ. ευρώ, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την
Τράπεζα. Το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας στην θυγατρική εταιρεία και μετά την αύξηση δεν μεταβλήθηκε έναντι του προηγούμενου έτους.

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
30/06/2010

(Ποσά σε €)
Επωνυμία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund

Χώρα
έδρας

Ελλάδα

Αριθμός
μεριδίων

%
Συμμετοχής

Αξία κτήσης

119.218

50,00%

11.472.801,22

31/12/2009

(Ποσά σε €)
Επωνυμία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund

Χώρα
έδρας

Αριθμός
μεριδίων

%
Συμμετοχής

Αξία κτήσης

Ελλάδα

117.094

50,00%

11.260.464,28

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund έχει χαρακτηριστεί συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις» και ενοποιήθηκε με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης τόσο κατά την περίοδο που έληξε την 30/06/2010, όσο και για τη συγκριτική περίοδο της
30/06/2009.
Η Τράπεζα ως βασικός μεριδιούχος του αμοιβαίου κεφαλαίου Zaitech Fund ασκεί δεσπόζουσα επιρροή στην επενδυτική επιτροπή του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία έχει
την αποκλειστική ευθύνη για τις επενδύσεις στις οποίες προβαίνει, καθώς και στη ρευστοποίηση αυτών. Η δεσπόζουσα αυτή επιρροή προκύπτει από σύμβαση μεταξύ της
εταιρείας «Άττικα Βέντσουρς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών», η οποία είναι διαχειριστής του αμοιβαίου
κεφαλαίου, της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» που είναι ο θεματοφύλακας, και των μεριδιούχων που είναι η «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία»
και το Ταμείο Νέας Οικονομίας. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η συμμετοχή της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ποσό 212.336,94 ευρώ και ο αριθμός των μεριδίων τα
οποία κατέχει η Τράπεζα με ημερομηνία 30/06/2010 ανέρχεται σε 119.218.
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8. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια της Τράπεζας χρησιμοποιούνται είτε για λειτουργικές εργασίες της
Τράπεζας, είτε για διοικητικούς σκοπούς. Κατά την 30/06/2010 η αξία τους ανήλθε σε ευρώ 46.443.266,07 έναντι ευρώ
46.701.581,97 της 31/12/2009.
Οι προσθήκες των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010 ανήλθαν σε ποσό
ευρώ 1.620.303,48. Από το συνολικό αυτό ποσό, ποσό ευρώ 364.869,08 αφορά σε νέες αγορές κτιρίων εντός του
πρώτου εξαμήνου του 2010, ποσό ευρώ 600.175,16 αντιστοιχεί σε νέες αγορές επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, και
ποσό ευρώ 655.259,24 σχετίζεται με προσθήκες βελτιώσεων σε μισθωμένα ακίνητα τρίτων εντός του πρώτου εξαμήνου
του 2010.
Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010 δεν υπάρχουν πωλήσεις ή διαγραφές ενσώματων παγίων στοιχείων της
Τράπεζας, ούτε υφίσταται απομείωση της αξίας αυτών.
Σημειώνεται ότι με ημερομηνία 30/06/2010, δεν υπάρχουν για την Τράπεζα συμβάσεις ουσιώδους αξίας, οι οποίες να τη
δεσμεύουν νομικά για την αγορά ενσώματων παγίων και οι οποίες να μην έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της.
Για την συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2009 το σύνολο των αγορών για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα
πάγια της Τράπεζας ανήλθε σε ποσό ευρώ 9.457.656,70. Από το συνολικό ποσό αυτό, ποσό ευρώ 633.520,03 αφορά σε
νέες αγορές κτιρίων εντός της χρήσης 2009, ποσό ευρώ 3.265.493,63 αφορά σε νέες αγορές για έπιπλα και λοιπό
εξοπλισμό, ποσό ευρώ 5.484.268,04 σχετίζεται με προσθήκες βελτιώσεων σε μισθωμένα ακίνητα τρίτων και ποσό ευρώ
74.375,00 αφορά σε νέες ακινητοποιήσεις υπο κατασκευή εντός του 2009.
Για την συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2009 δεν υπάρχουν πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων της
Τράπεζας, ούτε υφίσταται απομείωση της αξίας αυτών.
9. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
Η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα κατά την 30/06/2010 ανήλθε σε ποσό ευρώ 40.186.376,65, έναντι ποσού ευρώ
34.333.097,15 για την 31/12/2009.
Οι προσθήκες των επενδύσεων σε ακίνητα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 5.359.279,48
το οποίο αφορά σε νέα ακίνητα που περιήλθαν στην κατοχή της Τράπεζας μέσω της διαδικασίας πλειστηριασμού για το
διακανονισμό μη εισπρακτέων απαιτήσεων από χορηγήσεις. Η θετική αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των νέων
ακινήτων που περιήλθαν στην κυριότητα της Τράπεζας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010 ανήλθε σε ποσό ευρώ
494.000,02 και απεικονίζεται στην γραμμή «Λοιπά έσοδα» της κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων της
περιόδου.
Για την συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2009, οι προσθήκες των επενδυτικών ακινήτων ανέρχονταν σε ποσό
ευρώ 7.394.884,08, ενώ από την εκτίμηση της εύλογης αξίας αυτών προέκυψε ζημία ύψους 1.829.501,75 ευρώ η οποία
επιβάρυνε το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
10. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα τα οποία κατά την 30/06/2010
ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 14.216.018,23, έναντι ποσού ευρώ 14.360.013,62 για την συγκριτική χρήση που έληξε την
31/12/2009.
Οι προσθήκες των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010 ανήλθαν σε
ποσό ευρώ 896.809,53.
Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010 δεν υπάρχουν πωλήσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας, ούτε
υφίσταται απομείωση της αξίας αυτών. Επίσης για την συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2009 δεν υπάρχουν
πωλήσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας, ούτε υφίσταται απομείωση της αξίας αυτών.
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Κατά την 30/06/2010, βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα ανάπτυξης άυλων στοιχείων λογισμικού για τα οποία η
Τράπεζα έχει δεσμευθεί νομικά, συνολικού ποσού 630.670,00 ευρώ.
11. ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
(Ποσά σε €)
30/06/2010
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (LOWER TIER II)
Εκδοθείσες ομολογίες

Μέσο
Επιτόκιο
περιόδου

2,64%

31/12/2009

Λογιστική
Αξία

94.326.963,85
94.326.963,85

Μέσο
Επιτόκιο
χρήσης

2,97%

Λογιστική Αξία

94.294.704,45
94.294.704,45

Σε ότι αφορά το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης Lower Tier IΙ η Τράπεζα κατά το μήνα Ιούνιο της
προηγούμενης χρήσης προέβη σε προεξόφληση ομολογιών ύψους ευρώ 5.311.000,00. Από το μήνα Μάρτιο του
τρέχοντος έτους το περιθώριο του εν λόγω ομολογιακού δανείου αυξήθηκε από 1,20% σε 2,50% το οποίο προστίθεται
στο επιτόκιο βάσης euribor τριμήνου.
Στα πλαίσια του άρθρου 2 του Ν.3723/2008 και αναφορικά με το 2ο πυλώνα των μέτρων στήριξης για την ενίσχυση της
ρευστότητας της οικονομίας, 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,
διάρκειας 3 ετών, με επιτόκιο κυμαινόμενο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 5% το οποίο διαιρείται σε 2.150
ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 100 χιλ. ευρώ. Οι ομολογίες αυτές αποκτήθηκαν από την Τράπεζα
κατά την έκδοσή τους και στην τιμή έκδοσης αυτών, με σκοπό την επαναδιάθεσή τους σε οποιοδήποτε χρόνο μέχρι τη
λήξη της διάρκειάς τους ή και την ακύρωσή τους εάν οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά επιβάλουν αυτό. Εξ αιτίας
της φύσης και του προορισμού του ανωτέρω ομολογιακού δανείου αυτό δεν εμφανίζεται στην κατηγορία «Εκδοθείσες
Ομολογίες». Μέχρι την εν λόγω επαναδιάθεση ή ακύρωση, οι ομολογίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως ασφάλεια
για την άμεση άντληση ρευστότητας από το ευρωσύστημα, δυνάμει της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής
τραπεζικής νομοθεσίας ή και διαφορετικά όπως κάθε φορά θα κρίνεται σκόπιμο. Η προμήθεια την οποία επιβαρύνεται η
Τράπεζα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα και η οποία καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο έχει προσδιοριστεί σε
75 μονάδες βάσης.

12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ, ΙΔΙΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30/06/2010

31/12/2009

Καταβλημένο (κοινές μετοχές)
Καταβλημένο (προνομιούχες μετοχές)
Μετοχικό κεφάλαιο

85.709.950,55
100.199.999,90
185.909.950,45

85.709.950,55
100.199.999,90
185.909.950,45

Καταβλημένη
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

362.112.778,18
362.112.778,18

362.112.778,18
362.112.778,18

0,00

(86.816,30)

(33.604.518,87)

4.468.193,93

21.525.325,14

30.407.932,39

535.943.534,90

582.812.038,65

Μείον: ίδιες μετοχές
Αποθεματικά
Σωρευμένα κέρδη
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
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Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 185.909.950,45 ευρώ, διαιρούμενο σε α) 244.885.573
κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ έκαστη και β) 286.285.714 προνομιούχες μετοχές,
ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη.
Διανομή μερίσματος χρήσης 2009
Βάσει της πρόσφατης νομοθεσίας (N.3723/2008 και Ν.3756/2009) αναφορικά με το σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας
της Ελληνικής Οικονομίας, οι Τράπεζες που συμμετέχουν σε αυτό δεν επιτρέπεται να διανείμουν μέρισμα επί κοινών
μετοχών, παρά μόνο με την μορφή μετοχών, εξαιρουμένων από αυτές τις ίδιες μετοχές. Το μέρισμα δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 35% των διανεμητέων κερδών.
Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τις κοινές μετοχές από τη διάθεση των
κερδών της χρήσης 2009.
Σε ότι αφορά τις προνομιούχες μετοχές που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Ν. 3723/2008 για την
«ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοοικονομικής
κρίσης», οι οποίες σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο παρέχουν δικαίωμα σταθερής απόδοσης 10% επί του
εισφερόμενου κεφαλαίου, για τη δεδουλευμένη περίοδο που αφορά το έτος 2009 εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική
Συνέλευση και καταβλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο μέρισμα ύψους 6,17 εκατ. ευρώ. Το καθαρό μετά από φόρους
μέρισμα όπως απεικονίζεται στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της επισκοπούμενης περιόδου ανέρχεται σε
4,7 εκατ. ευρώ
Ίδιες μετοχές
Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Νοεμβρίου 2008 είχε αποφασιστεί ότι για τον σκοπό
διανομής μετοχών στους δικαιούχους του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) κατά το
δεύτερο έτος ισχύος του ή και για τυχόν άλλη διανομή μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης στο προσωπικό, η Τράπεζα
θα προέβαινε έως την 31.8.2009 σε αγορά μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούσαν
σε ποσοστό 0,73 % του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, με εύρος τιμών αγοράς
ανά μετοχή μεταξύ των 1,30 ευρώ (κατώτατο όριο) και των 4,50 ευρώ (ανώτατο όριο).
Σε περίπτωση που οι αγορασθείσες κατά τα ανωτέρω ίδιες μετοχές θα παρέμεναν αδιάθετες, το Διοικητικό Συμβούλιο
είχε την ευχέρεια να θέσει σε μελλοντική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας το ζήτημα χρησιμοποίησης των
μετοχών αυτών στο πλαίσιο μελλοντικού προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών ή
διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της Τράπεζας ή και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, τηρουμένων των
προϋποθέσεων του άρθρου 16 παρ. 3 εδ. β του κ.ν. 2190/1920.
Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, τον Δεκέμβριο του 2008 πραγματοποιήθηκε η έναρξη του προγράμματος
αγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας, με την αγορά μέχρι την 31/12/2008 συνολικά 5.700 μετοχών της «Attica Bank
Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» από την Τράπεζα, συνολικής αξίας κτήσης 10.516 ευρώ, οι οποίες κατά την 31/12/2008
αντιπροσώπευαν ποσοστό της τάξης του 0,0042% του συνόλου των κοινών μετοχών κατά την ίδια ημερομηνία.
Στην συνέχεια, και για το διάστημα από 01/01/2009 μέχρι και 18/02/2009 η Τράπεζα πραγματοποίησε αγορές συνολικά
46.782 μετοχών της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», συνολικής αξίας κτήσης 101.736,55 ευρώ.
Σωρευτικά και μαζί με τις αγορές ιδίων μετοχών που πραγματοποιήθηκαν εντός του Δεκεμβρίου του 2008, η Τράπεζα
κατά την 31/12/2009 κατείχε 52.482 μετοχές της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», συνολικής αξίας κτήσης
112.252,55 € ευρώ, οι οποίες κατά την 31/12/2009 αντιπροσώπευαν ποσοστό της τάξης του 0,0214% του συνόλου των
κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ποσοστό που δεν έχει μεταβληθεί και κατά την 30/06/2010. Μετά την
πώληση των δικαιωμάτων που αντιστοιχούσαν στις μετοχές αυτές κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με
καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων της από 08/07/2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία
ολοκληρώθηκε εντός του Σεπτεμβρίου του 2009, η αξία κτήσης των ιδιοκατεχόμενων μετοχών της Τράπεζας,
διαμορφώθηκε τελικά σε 97.332,30 ευρώ, για τις οποίες έχει δημιουργήσει ισόποσο αποθεματικό και για το λόγο αυτό
δεν εμφανίζεται στο κονδύλι των ιδίων κεφαλαίων.
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Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3756/2009 «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, φορολογικά
θέματα και λοιπές διατάξεις», οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε αγορά ιδίων μετοχών κατά τη περίοδο συμμετοχής τους
στο πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, η τελευταία πράξη αγοράς ιδίων μετοχών εντός του εννιαμήνου του 2009
πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα κατά την 18/2/2009.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με την απόφαση 1/503/13.3.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία
δημοσιεύθηκε εντός του πρώτου τριμήνου του 2009, η αγορά ιδίων μετοχών και η διακράτησή τους για μελλοντική
απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας θεωρείται ως αποδεκτή πρακτική αγοράς.
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται η ανάλυση της μεταβολής του αριθμού των μετοχών της Τράπεζας για την
επισκοπούμενη περίοδο καθώς και για την συγκριτική χρήση 2009:
Αριθμός μετοχών
Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2009
Έκδοση προνομιούχων μετοχών
του Ν.3723/2008
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ
των παλαιών μετόχων
Αγορά ίδιων μετοχών στο πλαίσιο του
προγράμματος παροχής δικαιωμάτων
προαίρεσης
Υπόλοιπο λήξης 31/12/2009
Αριθμός μετοχών
Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2010
Υπόλοιπο λήξης 30/06/2010

Εκδοθείσες
κοινές
μετοχές
136.047.541

Εκδοθείσες
προνομιούχες
μετοχές
-

-

Ίδιες
μετοχές

Καθαρός αριθμός
μετοχών

(5.700)

136.041.841

286.285.714

-

286.285.714

108.838.032

-

-

108.838.032

244.885.573

286.285.714

(46.782)
(52.482)

(46.782)
531.118.805

Εκδοθείσες
κοινές
μετοχές
244.885.573
244.885.573

Εκδοθείσες
προνομιούχες
μετοχές
286.285.714
286.285.714

Ίδιες
μετοχές

Καθαρός αριθμός
μετοχών

(52.482)
(52.482)

531.118.805
531.118.805

30/06/2010
45.053.430,31
105.560.082,44
30/06/2010
112.004,18
2.517.732,89

31/12/2009
34.664.979,30
98.885.944,73
30/06/2009
53.305,50
2.250.475,77

30/06/2010
454.814,71
482.254,97
30/06/2010
7.301,57
2.719,91
30/06/2010
215.610,52
143.628,30
359.238,82

31/12/2009
336.778,11
431.939,32
30/06/2009
856,07
21.174,52
30/06/2009
258.803,50
98.645,22
357.448,72

13. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Α1. Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Α2. Έσοδα
Έξοδα
Β. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Β1. Απαιτήσεις (δάνεια)
Υποχρεώσεις (καταθέσεις)
Β2. Τόκοι έσοδα
Τόκοι έξοδα
Β3. Μισθοί και ημερομίσθια
Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.
Σύνολο αμοιβών μελών Διοικήσεως
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14. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
14.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30/06/2010
31/12/2009
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Εγγυητικές Επιστολές
444.269.537,89
444.442.687,80
Ενέγγυες Πιστώσεις
19.453.900,31
24.534.219,02
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από προθεσμιακές συμβάσεις
225.697.891,67
105.940.524,25
689.421.329,87
574.917.431,07
Αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια
- Με λήξη έως 1 έτος
- Με λήξη πλέον του 1 έτους
Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία
Κεντρική Τράπεζα
- Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
- Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου
- Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση
- Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διακρατούμενων μέχρι τη λήξη
-Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου δανείων και απαιτήσεων
- Ομόλογο από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων
- Ειδικό ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου
Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π.
- Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου
- Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση
Υποχρεώσεις και δεσμεύσεις στοιχείων ενεργητικού εκτός ενδιάμεσης
κατάστασης οικονομικής θέσης

520.230.110,35
32.459.402,90
552.689.513,25

520.102.203,35
32.459.402,90
552.561.606,25

6.500.000,00

6.500.000,00

16.114.000,00
237.400.000,00
70.000.000,00
120.000.000,00
310.640.000,00
200.000.000,00

0,00
191.450.000,00
7.000.000,00
0,00
310.640.000,00
200.000.000,00

300.000,00
4.500.000,00
965.454.000,00

0,00
4.300.000,00
719.890.000,00

2.207.564.843,12

1.847.369.037,32

Από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία ποσό ευρώ 4.800.000,00 αφορά κρατικά ομόλογα που έχουν δοθεί ως
ενέχυρο για περιθώριο ασφάλισης στην Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π. ΑΕ) για
συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών παραγώγων και ποσό ευρώ 6.500.000,00 αφορά κρατικά ομόλογα που έχουν
ενεχυριαστεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για ενδοημερήσια κάλυψη συναλλαγών. Ποσό ευρώ 443.514.000,00 αφορά
ομόλογα που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως ενέχυρο για παροχή ρευστότητας και ποσό ευρώ
310.640.000,00 αφορά ομόλογο από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων που επίσης έχει δοθεί ως ενέχυρο για παροχή
ρευστότητας. Επίσης, ποσό ευρώ 200.000.000,00 αφορά ειδικό ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο έχει εκδοθεί
στα πλαίσια του Νόμου 3723/2008 περί ενίσχυσης της ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και το οποίο έχει δοθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως
ενέχυρο για την παροχή ρευστότητας.
14.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2008. Για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ύψους 3.723.280,97. Από το παραπάνω κονδύλι ποσό ύψους ευρώ
3.603.280.97 αφορά πρόβλεψη που απορρέει από τη μη δυνατότητα συμψηφισμού απαιτήσεων από το Ελληνικό
Δημόσιο προερχόμενες από παρακρατούμενο φόρο στα εισοδήματα από τόκους ομολόγων του έτους 2009 για το οποίο
η Τράπεζα έχει επιφυλαχτεί να ασκήσει όλες τις δυνατότητες που της παρέχει ο νόμος. Το δε υπόλοιπο ποσό αφορά τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
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14.3 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για δικαστικές αγωγές που έχουν εγερθεί κατά της Τράπεζας, σύμφωνα με γνωμάτευση της Διεύθυνσης Νομικών
Υπηρεσιών το ποσό που εκτιμάται ότι θα προκύψει ως υποχρέωση μελλοντικής καταβολής και για το οποίο έχει
σχηματισθεί ανέρχεται σε ευρώ 891.854,30. Το αντίστοιχο ποσό κατά την 31/12/2009 ήταν ευρώ 945.537,11.
14.4 ΝΟΜΟΣ 3554/16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 «ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2007, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ &
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, η οποία συνεκλήθη την 16η Σεπτεμβρίου 2005, όπως
προκύπτει από το πρακτικό αυτής, αποφάσισε την καταγγελία της σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας, του Συλλόγου των
Εργαζομένων και της Εθνικής Ασφαλιστικής ΑΕΓΑ, κατά το μέρος που αφορά τον κλάδο σύνταξης του Λογαριασμού
Ασφαλιστικών Καλύψεων (Λ.Α.Κ.), και την υπαγωγή αυτού στις ρυθμίσεις του ν.3371/2005. Στο πλαίσιο της
απόφασης αυτής η Τράπεζα αναγνώρισε στις Οικονομικές Καταστάσεις της 1ης Ιανουαρίου 2004 (κάνοντας χρήση της
σχετικής ευχέρειας του Δ.Π.Χ.Α. 1), υποχρέωση ύψους ευρώ 26.958 χιλ., η οποία καταχωρήθηκε απευθείας στην
Καθαρή Θέση. Κατά την περίοδο από 1.1 έως 31.12.2004 η επιπλέον επιβάρυνση της Τράπεζας μέσω του λογαριασμού
Αποτελέσματα Χρήσης ανήλθε σε ευρώ 644 χιλ. Για την περίοδο του α΄ εξαμήνου 2005, όπου το πρόγραμμα υφίστατο
στην Τράπεζα ως καθορισμένων παροχών η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων ανήλθε σε ευρώ 220 χιλ.
Τα παραπάνω ποσά προέκυψαν από ειδική οικονομική μελέτη που εκπονήθηκε από ομάδα ανεξάρτητων αναλογιστών,
ο δε λογιστικός χειρισμός που ακολουθήθηκε είναι σύμφωνος με τον ν.3371/2005, ο οποίος επέτρεψε στα πιστωτικά
ιδρύματα, να αποτυπώσουν στις οικονομικές καταστάσεις του 2005, το οικονομικό αποτέλεσμα της υπαγωγής των στις
διατάξεις του νόμου.
Κατ’ εφαρμογή της απόφασης της προαναφερόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Δ.Σ. της Τράπεζας κατά τη
συνεδρίαση της 14/12/2005, προχώρησε στην καταγγελία της σχετικής σύμβασης. Στη συνέχεια με την από 28/04/2006
αίτησή της, η Τράπεζα, ζήτησε την υπαγωγή στο Ε.Τ.Α.Τ. και στο ν.3371/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του
με το ν.3455/2006 του κλάδου σύνταξης του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων του προσωπικού της Τράπεζας
στο νέο καθεστώς ασφάλισης.
Στη συνέχεια ο ν.3554/2007 με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 16 Απριλίου 2007,
ρύθμισε με συγκεκριμένο τρόπο το καθεστώς των ασφαλισμένων και συνταξιούχων υπαλλήλων της Τράπεζας Αττικής.
Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι, καθώς και οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή
συνταξιούχοι του Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών
Παροχών του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (Λ.Α.Κ.), εντάσσονται από
1.1.2007 στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Στη συνέχεια εκδόθηκε η απόφαση Ε.Τ.Α.Τ. με
αριθμό 67 της 61ης συνεδρίασης 8.5.2007 με το ίδιο περιεχόμενο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Τράπεζα έχει καταβάλει μέχρι 31/12/2009 τις τρεις πρώτες δόσεις, ήτοι ποσό 7.625.000
ευρώ για το κάθε έτος. Ακόμα καταβλήθηκε από την Τράπεζα στο Ε.Τ.Α.Τ., εφάπαξ ποσό 770 χιλ ευρώ το οποίο
αντιστοιχεί στην επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών των από 1.1.1993 ασφαλισμένων του Λ.Α.Κ. Εντός του
πρώτου τριμήνου του 2010, η Τράπεζα κατέβαλε στο Ε.Τ.Α.Τ. το ποσό της τέταρτης δόσης. Τα σχετικά ποσά έχουν
προκύψει από ειδική οικονομική μελέτη που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Σε σχέση με την ένταξη στο Ε.Τ.Α.Τ. του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων έχει κατατεθεί αίτηση ακυρώσεως
με αριθμό κατάθεσης 4686/2006 από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Τράπεζας Αττικής ενώπιον του ΣτΕ η οποία
στρέφεται κατά της με αριθμό 22/23/17-5-2006 απόφασης του Ε.Τ.Α.Τ.
Επίσης έχουν κατατεθεί η με αριθμούς 4693/2007 αίτηση ακυρώσεως του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων
Τράπεζας Αττικής κλπ κατά της απόφασης του ΕΤΑΤ 61/8-5-2007 και η με αριθμό 4635/2007 αίτηση ακυρώσεως του
Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής κλπ κατά της απόφασης του ΕΤΑΤ 61/8-52007. Άπασες οι ανωτέρω αιτήσεις συζητήθηκαν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την 26.9.2008 και
εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.
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Επίσης, εκκρεμούν στο ΣτΕ αιτήσεις ακυρώσεως από συλλόγους υπαλλήλων τρίτων τραπεζών κατά του π.δ. 209/2006
που ρυθμίζει τα περί λειτουργίας του Ε.Τ.Α.Τ. Η Τράπεζα έχει ασκήσει παρεμβάσεις υπέρ του κύρους του προεδρικού
διατάγματος περί Ε.Τ.Α.Τ. Και οι υποθέσεις αυτές συζητήθηκαν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας την
26.9.2008 και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.
Εξάλλου σχετική με την ένταξη του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ αγωγή που είχαν ασκήσει κατά της Τράπεζας ο Σύλλογος
Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής, ο Λογαριασμός Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής, κλπ.,
απορρίφθηκε με την με αριθμό 2970/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατά της εν λόγω
απόφασης δύναται να ασκηθεί έφεση.
Επιπρόσθετα, γίνεται μνεία ότι επί συναφούς στα νομικά της ζητήματα υπόθεσης της Εμπορικής Τράπεζας για την
ένταξη στο ΕΤΑΤ του δικού της ταμείου εκδόθηκε πρόσφατα η υπ’ αριθμ. 4009/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών
που έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις περί ιδρύσεως του ΕΤΑΤ και εντάξεως σε αυτό των ταμείων των
πιστωτικών ιδρυμάτων.
Σύμφωνα με γνωματεύσεις καθηγητών πανεπιστημίου, οι νομικές θέσεις της Τράπεζας σχετικά με την
συνταγματικότητα της ένταξης του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ είναι νομικά ορθές. Οι γνωματεύσεις αυτές ενισχύονται και από
σχετική γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής επί του άρθρου 9 του ν.3554/2007 καθώς επίσης και
στο πρακτικό επεξεργασίας 240/2006 του Ε’ τμήματος Συμβουλίου Επικρατείας εν Ολομελεία. Πλην, όμως, τα
αναφυόμενα νομικά ζητήματα είναι καινοφανή και κυρίως δυσχερή, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς
εκτίμησης για την οριστική έκβαση των σχετικών δικών, οι οποίες δύνανται να διαρκέσουν επί μακρό χρόνο. Εξάλλου,
έχουν ανακύψει στα δικαστήρια και νομικά ζητήματα πέρα από τα ρητά διαλαμβανόμενα στις ως άνω γνωματεύσεις, η
κρίση των οποίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπή της ένταξης του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ.
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15. ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
Οι δημοσιευμένες και αναμορφωμένες ατομικές οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2009 έχουν ως εξής:
15.1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(Ποσά σε €)
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ

Από 1 Ιανουαρίου έως
30 Ιουνίου 2009
30 Ιουνίου 2009

Από 1 Απριλίου έως
30 Ιουνίου 2009
30 Ιουνίου 2009

122.076.411,24
(76.160.882,40)
45.915.528,84

122.076.411,24
(76.929.539,93)
45.146.871,31

60.723.097,47
(31.980.167,84)
28.742.929,63

60.723.097,47
(32.748.825,37)
27.974.272,10

16.380.926,00
(1.343.744,12)
15.037.181,88

16.380.926,00
(1.343.744,12)
15.037.181,88

8.302.425,64
(814.310,35)
7.488.115,29

8.302.425,64
(814.310,35)
7.488.115,29

907.420,02
1.479.720,84
4.190.396,33

907.420,02
1.479.720,84
4.190.396,33

729.196,70
1.349.057,55
2.415.327,79

729.196,70
1.349.057,55
2.415.327,79

67.530.247,91

66.761.590,38

40.724.626,96

39.955.969,43

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

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

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

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

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος
Μείον : φόρος εισοδήματος

4.796.682,31
(904.647,26)

4.028.024,78
(904.647,26)

9.509.717,76
(2.620.447,45)

8.741.060,23
(2.620.447,45)

Κέρδη της περιόδου

3.892.035,05

3.123.377,52

6.889.270,31

6.120.612,78

0,0189

0,0230

0,0375

0,0450

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 και προμήθειες
Κέρδη / (ζημίες) από χρηματοοικονομικά στοιχεία
Κέρδη / (ζημίες) από πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Λοιπά έσοδα
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Γενικά λειτουργικά έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο λειτουργικών εξόδων

Κέρδη της περιόδου ανά μετοχή - βασικά (σε €)
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30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

15.2 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά σε €)
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ

Από 1 Ιανουαρίου έως
30 Ιουνίου 2009
30 Ιουνίου 2009

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ

Από 1 Απριλίου έως
30 Ιουνίου 2009
30 Ιουνίου 2009

Κέρδη της περιόδου

3.892.035,05

3.123.377,52

6.889.270,31

6.120.612,78

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση (μετά
φόρων)

1.474.683,60

1.474.683,60

7.955.678,28

7.955.678,28

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

1.474.683,60

1.474.683,60

7.955.678,28

7.955.678,28

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

5.366.718,65

4.598.061,12

14.844.948,59

14.076.291,06
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15.3 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ
(Ποσά σε €)
30/06/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα
140.876.815,63
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
876.998.682,12
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα - απαιτήσεις
189.359,91
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
1.999.000,00
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις)
3.610.343.374,62
Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για πώληση
260.176.154,31
11.959.381,29
Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
4.460.049,79
7.800.458,04
Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
44.979.640,88
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
30.132.538,85
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
12.157.671,98
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
21.915.661,79
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
149.027.491,13
Σύνολο ενεργητικού
5.173.016.280,34
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Yποχρεώσεις προς πελάτες
Εκδοθείσες ομολογίες
Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ

30/06/2009
140.876.815,63
876.998.682,12
189.359,91
1.999.000,00
3.610.343.374,62
260.176.154,31
11.959.381,29
4.460.049,79
7.800.458,04
44.979.640,88
30.132.538,85
12.157.671,98
21.915.661,79
149.027.491,13
5.173.016.280,34

1.186.792.668,82
3.414.351.471,01
94.262.653,63
0,00
10.175.651,87
6.320.773,83
4.459.510,42
31.595.157,43
4.747.957.887,01

1.186.792.668,82
3.414.351.471,01
94.262.653,63
99.097.800,00
10.175.651,87
6.320.773,83
4.459.510,42
32.363.814,86
4.847.824.344,44

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές)
Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές)
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Μείον: ίδιες μετοχές
Αποθεματικά
Σωρευμένα κέρδη

47.616.639,35
100.199.999,90
248.508.676,79
(101.736,55)
3.885.017,17
24.949.796,67

47.616.639,35
0,00
249.610.876,79
(101.736,55)
3.885.017,17
24.181.139,14

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

425.058.393,33

325.191.935,90

5.173.016.280,34

5.173.016.280,34

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων
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15.4 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε €)
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

30/06/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ
30/06/2009

320.685.095,33

0,00

320.685.095,33

Αποτέλεσμα χρήσης μετά φόρων

3.892.035,05

768.657,53

3.123.377,52

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση
(μετά φόρων)

1.474.683,60

0,00

1.474.683,60

100.199.999,90

100.199.999,90

0,00

(1.102.200,00)

(1.102.200,00)

0,00
(101.736,55)

Έκδοση προνομιούχων μετοχών Ν.3723/2008
Έξοδα έκδοσης προνομιούχων μετοχών
Ν.3723/2008
(Αγορές)/πωλήσεις ιδίων μετοχών

(101.736,55)

0,00

Αποθεματικό για ίδιες μετοχές χρήσης 2008

10.516,00

0,00

10.516,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

425.058.393,33

99.866.457,43

325.191.935,90
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15.5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ

30/06/2009

30/06/2009

128.346.046,10
(74.363.856,66)
1.391.871,24
16.351.189,36
(1.343.744,12)
1.056.368,77
2.753.748,58
(53.016.554,26)
(472.648,27)

128.346.046,10
(75.132.514,19)
1.391.871,24
16.351.189,36
(1.343.744,12)
1.056.368,77
2.753.748,58
(53.016.554,26)
(472.648,27)

20.702.420,74

19.933.763,21

(1.994.200,00)
(239.028.736,81)
(14.983.154,68)

(1.994.200,00)
(239.028.736,81)
(14.983.154,68)

118.567.327,33

118.567.327,33

457.798.388,59
(16.233.103,15)

457.798.388,59
(15.464.445,62)

304.126.521,27

304.895.178,81

324.828.942,02

324.828.942,02

(703.585,77)

(703.585,77)

(4.086.517,08)
(100.435.468,30)
57.738.107,76
(510.001,01)

(4.086.517,08)
(100.435.468,30)
57.738.107,76
(510.001,01)

(47.997.464,40)

(47.997.464,40)

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους
Έξοδα εκδόσεως προνομιούχων μετοχών
Αγορές ιδίων μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα

(5.311.000,00)
(1.102.200,00)
(101.736,55)
(117,50)

(5.311.000,00)
(1.102.200,00)
(101.736,55)
(117,50)

Καθαρή ταμιακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(6.515.054,05)

(6.515.054,05)

270.316.423,57
747.559.074,18

270.316.423,57
747.559.074,18

1.017.875.497,75

1.017.875.497,75

(Ποσά σε €)
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Τόκοι και συναφή έσοδα
Τόκοι έξοδα
Έσοδα μερισμάτων
Έσοδα προμηθειών
Έξοδα προμηθειών
Κέρδη / (ζημιές) από χρηματοοικονομικές πράξεις
Λοιπά έσοδα
Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές
Φόροι πληρωθέντες
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές
των λογαριασμών που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες
Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία ενδιάμεσης κατάστασης
οικονομικής θέσης
Καθαρή (αύξηση) / μείωση εμπορικών αξιογράφων
Καθαρή (αύξηση) / μείωση χορηγήσεων
Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Καθαρή αύξηση / (μείωση) σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών
ιδρυμάτων
Καθαρή αύξηση / (μείωση) καταθέσεων πελατών & συναφών
υποχρεώσεων
Καθαρή αύξηση / (μείωση) άλλων υποχρεώσεων
Σύνολο μεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία ενδιάμεσης κατάστασης
οικονομικής θέσης
Καθαρή ταμιακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Αγορές χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση
Πωλήσεις λήξεις χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση
Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Καθαρή ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και ταμειακών ισοδυνάμων
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου
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15.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ
(Ποσά σε €)
Από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009
Καθαρά Έσοδα
- από τόκους
- από προμήθειες
- από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα
- μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων
Σύνολο Καθαρών Εσόδων
Αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα της περιόδου
Λοιπά στοιχεία τομέα
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Αποσβέσεις
Σύνολο Ενεργητικού την 31.12.2009
Σύνολο Υποχρεώσεων την 31.12.2009

Λιανική
Τραπεζική

Επιχειρηματική
Τραπεζική

Διαχείριση
Διαθεσίμων
/Treasury

Σύνολο

(19.693.805,64)
1.932.770,59
1.544.257,82
32.502.274,70
16.285.497,48

64.789.836,19
13.820.059,33
1.254.267,27
(32.527.260,89)
47.336.901,89

819.498,29
(715.648,04)
3.779.012,10
24.986,19
3.907.848,54

45.915.528,84
15.037.181,88
6.577.537,19
0,00
67.530.247,91

1.149.901,91

3.119.778,87

527.001,53

4.796.682,31
(904.647,26)
3.892.035,05

(3.697.659,36)
(649.624,19)

(10.802.340,64)
(1.897.811,85)

0,00
(192.017,16)

(14.500.000,00)
(2.739.453,20)

1.125.397.505,80
3.218.314.429,36

3.519.443.849,18
1.361.216.328,54

614.498.665,60
96.997.224,03

5.259.340.020,58
4.676.527.981,93

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ
(Ποσά σε €)
Από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009
Καθαρά Έσοδα
- από τόκους
- από προμήθειες
- από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα
- μεταφορά αποτελέσματος μεταξύ τομέων
Σύνολο Καθαρών Εσόδων
Αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα της περιόδου
Λοιπά στοιχεία τομέα
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Αποσβέσεις
Σύνολο Ενεργητικού την 30.06.2009
Σύνολο Υποχρεώσεων την 30.06.2009

Λιανική
Τραπεζική

Επιχειρηματική
Τραπεζική

Διαχείριση
Διαθεσίμων
/Treasury

Σύνολο

(19.693.805,64)
1.932.770,59
1.544.257,82
32.319.997,99
16.103.220,76

64.789.836,19
13.820.059,33
1.254.267,27
(33.059.764,02)
46.804.398,77

50.840,76
(715.648,04)
3.779.012,10
739.766,02
3.853.970,84

45.146.871,31
15.037.181,88
6.577.537,19
0,00
66.761.590,38

967.625,20

2.587.275,75

473.123,83

4.028.024,78
(904.647,26)
3.123.377,52

(3.697.659,36)
(649.624,19)

(10.802.340,64)
(1.897.811,85)

0,00
(192.017,16)

(14.500.000,00)
(2.739.453,20)

1.158.751.076,49
3.348.906.772,82

3.397.435.454,02
1.401.740.981,13

616.829.749,83
97.176.590,49

5.173.016.280,34
4.847.824.344,44

16. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Δεν υφίστανται ουσιώδη γεγονότα.

27

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06
Διεύθυνση έδρας: Ομήρου 23, 106-72 Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 IOYNIOY 2010
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική
επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τις εταιρείες που απαρτίζουν τον όμιλο της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου:

www.atticabank.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων:

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 30ης Αυγούστου 2010
Νικόλαος Βουνισέας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18701
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης

Νόμιμοι ελεγκτές:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

Χαράλαμπος Συρούνης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19071

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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