ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

Η Συνοπτική Ενδιάμεση Ατομική Χρηματοοικονομική Αναφορά της Τράπεζας για το πρώτο
τρίμηνο του 2010, καθώς και οι σημειώσεις που τη συνοδεύουν, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 28ης Μαΐου 2010 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2010
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ
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ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ

31 η ς Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 1 0
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ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ

31 η ς Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 1 0

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(Ποσά σε €)
ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ
Σημ.
31/03/2010
31/03/2009
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 (ζημιές) από χρηματοοικονομικές πράξεις
Κέρδη (ζημιές) 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 / (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος
Μείον : φόρος εισοδήματος

4

Κέρδη/ (ζημίες) της περιόδου
Κέρδη/(ζημίες) της περιόδου ανά μετοχή – βασικά και
μειωμένα (σε €)

5

55.280.651,92
(23.443.278,02)
31.837.373,90

61.353.313,77
(44.180.714,56)
17.172.599,21

6.580.183,34
(1.046.332,84)
5.533.850,50

8.078.500,36
(529.433,77)
7.549.066,59

338.189,13
1.907.923,84
1.241.861,23

178.223,32
130.663,29
1.775.068,54

40.859.198,60

26.805.620,95

(10.870.000,00)
(15.946.198,32)
(11.041.823,51)
(1.451.399,11)
(39.309.420,94)

(8.500.000,00)
(14.433.876,69)
(7.228.791,45)
(1.355.988,26)
(31.518.656,40)

1.549.777,66
(1.215.992,74)

(4.713.035,45)
1.715.800,19

333.784,92

(2.997.235,26)

(0,0063)

(0,0186)

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 7 έως 18) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Ατομικής Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς της 31ης Μαρτίου 2010

2

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ

31 η ς Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 1 0

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(Ποσά σε €)
ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ
Σημ.
31/03/2010
31/03/2009
Κέρδη/ (ζημίες) της περιόδου

333.784,92

(2.997.235,26)

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση (μετά
φόρων)

(8.061.673,20)

(6.480.994,68)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(8.061.673,20)

(6.480.994,68)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(7.727.888,28)

(9.478.229,94)

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 7 έως 18) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Ατομικής Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς της 31ης Μαρτίου 2010

3

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε €)
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

Σημ.

6
7
8
9
10

11

12
12
12
12
12
12

31 η ς Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 1 0

31/03/2010

31/12/2009

132.725.361,43
429.823.316,17
5.047.943,31

146.287.515,41
617.736.174,02
5.048.063,64

69.192.475,00
3.770.814.057,83
251.984.936,18
4.966.103,92
10.459.179,65
11.365.464,28
46.529.587,92
34.897.052,71
14.006.640,57
21.326.311,89
137.870.190,09
4.941.008.620,95

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

1.139.845.362,10
3.082.488.134,86
54.941,45
94.310.641,11
1.868.739,32
6.201.689,46
2.806.679,90
38.348.282,37
4.365.924.470,57

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
(86.816,30)
(3.593.479,27)
30.741.717,31

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

575.084.150,37

582.812.038,65

4.941.008.620,95

5.259.340.020,58

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 7 έως 18) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Ατομικής Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς της 31ης Μαρτίου 2010
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ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε €)
Μετοχικό
κεφάλαιο
(κοινές μετοχές)
Υπόλοιπα 01/01/2009
47.616.639,35

Υπέρ το άρτιο

31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Ίδιες μετοχές

249.610.876,79

(10.516,00)

Λοιπά
αποθεματικά
(15.857.529,26)

Αποθεματικά
17.745.613,58

Κέρδη (ζημιές) της περιόδου

Σωρευμένα κέρδη

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

21.580.010,87

320.685.095,33

(2.997.235,26)

(2.997.235,26)

Στοιχεία συνολικών εσόδων
-Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση: αποτίμηση
(μετά φόρων)

(6.480.994,68)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

0,00

0,00

Έξοδα έκδοσης προνομιούχων μετοχών Ν.3723/2008

(6.480.994,68)

0,00

(2.997.235,26)

(1.102.200,00)
(101.736,55)

Υπόλοιπα 31/03/2009

47.616.639,35

248.508.676,79

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε €)
Μετοχικό
Μετοχικό
κεφάλαιο
κεφάλαιο
(προνομιούχες
(κοινές μετοχές)
μετοχές)
85.709.950,55

100.199.999,90

(9.478.229,94)
(1.102.200,00)

(Αγορές )/ πωλήσεις ιδίων μετοχών

Υπόλοιπα 01/01/2010

(6.480.994,68)

(112.252,55)

Υπέρ το άρτιο

362.112.778,18

Ίδιες μετοχές

(86.816,30)

(101.736,55)
(22.338.523,94)

Λοιπά
αποθεματικά
(9.135.091,01)

17.745.613,58

Αποθεματικά

13.603.284,94

Κέρδη της περιόδου

18.582.775,60

Σωρευμένα
κέρδη/ζημίες

310.002.928,84

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

30.407.932,39

582.812.038,65

333.784,92

333.784,92

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

Υπόλοιπα 31/03/2010

(8.061.673,20)

(8.061.673,20)

0,00

0,00

0,00

0,00

(8.061.673,20)

0,00

333.784,92

(7.727.888,28)

85.709.950,55

100.199.999,90

362.112.778,18

(86.816,30)

(17.196.764,21)

13.603.284,94

30.741.717,31

575.084.150,37

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 7 έως 18) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Ατομικής Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της 31ης Μαρτίου 2010

5

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(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

Σημ.

31 η ς Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 1 0
ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ
31/03/2010
31/03/2009
51.387.423,91
(27.767.924,48)
550.000,00
6.566.928,50
(1.046.332,84)
578.018,91
561.861,23
(31.302.116,14)
(1.395.647,61)

64.449.847,65
(41.643.140,56)
383.256,06
8.134.346,68
(529.433,77)
515.915,02
1.391.812,48
(29.377.140,60)
0,00

(1.867.788,52)

3.325.462,96

(50.348.911,31)
140.765.411,97
12.985.133,48
57.205.008,62
(351.139.098,22)
(4.770.511,17)
(195.302.966,63)

0,00
99.884.364,02
(41.098.080,49)
(277.169.222,48)
333.869.326,58
20.935.698,00
136.422.085,63

(197.170.755,15)

139.747.548,59

(158.318,70)

(114.116,54)

(767.713,31)
(95.455.343,47)
96.182.118,80
2.000.000,00
(6.000.000,00)
(105.000,00)

(1.427.656,28)
(74.581.742,58)
12.816.133,61
0,00
0,00
(405.001,01)

(4.304.256,68)

(63.712.382,80)

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου
Αγορές ιδίων μετοχών
Μερίσματα πληρωθέντα

0,00
0,00
0,00

(1.102.200,00)
(101.736,55)
(107,50)

Καθαρή ταμιακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

0,00

(1.204.044,05)

(201.475.011,83)
764.023.689,43

74.831.121,74
747.559.074,18

562.548.677,60

822.390.195,92

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
Λήξεις επενδυτικών χρεογράφων διακρατούμενων έως τη λήξη
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
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

10
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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 1.132 άτομα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Τα καταστήματα της κατά την 31/03/2010
ανέρχονταν σε 80.
Οι αναφερόμενες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Αναφορές έχουν εγκριθεί για δημοσίευση από το
Διοικητικό Συμβούλιο της 28ης Μαΐου 2010.
Η διεύθυνση διαδικτύου της είναι www.atticabank.gr.
Η Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική Αναφορά του Ομίλου της «Attica Bank Ανώνυμη
Τραπεζική Εταιρεία» θα συμπεριληφθεί στη Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Χρηματοοικονομική Αναφορά του
«Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.» της 31/03/2010 με την μέθοδο της Καθαρής θέσης. Κατά την
31/03/2010 το ποσοστό συμμετοχής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Τράπεζα ανερχόταν σε 22,432%.
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) Αρχές παρουσίασης της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Η Συνοπτική Ενδιάμεση Ατομική Χρηματοοικονομική Αναφορά της Τράπεζας για το τρίμηνο που έληξε την 31η
Μαρτίου 2010 έχει 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 την παρούσα συνοπτική ενδιάμεση ατομική χρηματοοικονομική αναφορά, η Τράπεζα συντάσσει επίσης και
συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη χρηματοοικονομική αναφορά, στην οποία περιλαμβάνεται η ίδια και το σύνολο των
θυγατρικών της.
(2.2) Βασικές Λογιστικές Αρχές
Για την κατάρτιση των 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
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 31/03/2010, ευρώ 5.096.754,02. Από την αποτίμηση
των εν λόγω μετοχών στην εύλογη αξία για το α’ τρίμηνο 2010 προέκυψε ζημία, ύψους ευρώ 357.954,73, η οποία δεν
αναγνωρίστηκε στο αποτέλεσμα της χρήσης, αλλά στο αποθεματικό του «Διαθέσιμου για Πώληση Χαρτοφυλακίου»
ενώ για το τρίμηνο που έληξε την 31/3/2009 είχε προκύψει κέρδος ύψους € 6.039,21. 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 1.791.369,68 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.
(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.
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

(Ποσά σε €)
Από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 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 31.03.2010
Σύνολο Υποχρεώσεων την 31.03.2010

(Ποσά σε €)
Από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 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

(177.127,51)
763.650,73
389.729,45
8.264.056,20
9.240.308,88

30.982.628,02
5.593.572,11
302.131,78
(7.503.134,40)
29.375.197,51

1.031.873,39
(823.372,34)
2.796.112,97
(760.921,80)
2.243.692,22

31.837.373,90
5.533.850,50
3.487.974,20
0,00
40.859.198,60

(69.662,49)

1.296.549,51

322.890,64

1.549.777,66
(1.215.992,74)
333.784,92

(2.706.689,64)
(336.996,92)

(8.163.310,36)
(1.016.374,54)

0,00
(98.027,65)

(10.870.000,00)
(1.451.399,11)

1.065.275.105,80
3.153.926.498,22

3.234.668.544,33
1.116.392.143,27

641.064.970,81
95.605.829,09

4.941.008.620,95
4.365.924.470,57

Λιανική
Τραπεζική

Επιχειρηματική
Τραπεζική

Διαχείριση
Διαθεσίμων
/Treasury

Σύνολο

(13.032.959,34)
853.094,73
971.313,72
18.392.619,08
7.184.068,19

30.239.942,06
6.936.484,34
420.498,76
(18.971.119,11)
18.625.806,04

(34.383,50)
(240.512,48)
692.142,67
578.500,03
995.746,72

17.172.599,21
7.549.066,59
2.083.955,15
0,00
26.805.620,95

(1.351.009,32)

(3.210.709,73)

(151.316,41)

(4.713.035,45)
1.715.800,19
(2.997.235,26)

(2.365.938,67)
(363.413,04)

(6.134.061,33)
(942.204,41)

0,00
(50.370,81)

(8.500.000,00)
(1.355.988,26)

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
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4. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ο φόρος εισοδήματος για το πρώτο τρίμηνο 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.

5. ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ – ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ (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 €)

1/1-31/03/2010
333.784,92
(1.877.720,55)
(1.543.935,63)
244.833.091

1/1-30/03/2009
(2.997.235,26)
(2.997.235,26)
136.007.647

244.833.091
(0,0063)

25.211.174
161.218.821
(0,0186)

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 31/03/2009, 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 31/03/2010 δεν υπάρχουν δυνητικοί τίτλοι μετοχών για την προσαρμογή του μεσοσταθμικού
αριθμού των κοινών μετοχών της περιόδου και συνεπώς εκλείπουν οι λόγοι υπολογισμού μειωμένων κερδών ανά
μετοχή.
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6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(Ποσά σε €)

31/03/2010
Επωνυμία Εταιρείας

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

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

Χώρα
έδρας

Αριθμός
μετοχών

%
Συμμετοχής

Ίδια Κεφάλαια
(% συμμετοχής ιδιοκτήτη)

Αξία κτήσης

Λογιστική αξία

Ελλάδα

198.300

100,00%

3.019.243,97

2.326.499,58

2.326.499,58

Ελλάδα

15.000

99,99%

925.501,89

599.960,00

599.960,00

Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο
Ελλάδα

45.000
17.500

99,99%
99,99%

366.353,29
360.773,00

353.153,01
19.667,06

353.153,01
19.667,06

10.000

99,90%

579.420,51

99.900,00

99.900,00

Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο

10.600
-

100,00%
-

6.852.002,18
-

7.060.000,00
-

7.060.000,00
-

10.459.179,65

10.459.179,65

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
31/12/2009
Επωνυμία Εταιρείας
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

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

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
17.500

99,99%
99,99%

370.425,22

353.153,01

353.153,01

10.000

99,90%

342.456,00
788.851,74

19.704,71
99.900,00

19.704,71
99.900,00

Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο

10.600
-

100,00%
-

920.596,87

1.060.000,00

1.060.000,00

4.459.217,30

4.459.217,30

0,00

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

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
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.
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7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(Ποσά σε €)
Επωνυμία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Zaitech Fund

Χώρα
έδρας

31/03/2010
Αριθμός
μεριδίων

%
Συμμετοχής

Αξία κτήσης

Ελλάδα

118.144

50,00%

11.365.464,28

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 31/03/2010, όσο και για τη συγκριτική περίοδο της
31/03/2009.
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 105.000,00 ευρώ και ο
αριθμός των μεριδίων τα οποία κατέχει η Τράπεζα με ημερομηνία 31/03/2010 ανέρχεται σε 118.144.
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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 31/03/2010 η αξία τους ανήλθε σε ευρώ 46.529.587,92 έναντι ευρώ
46.701.581,97 της 31/12/2009.
Οι προσθήκες των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων εντός του πρώτου τριμήνου του 2010 ανήλθαν σε ποσό
ευρώ 767.713,31. Από το συνολικό αυτό ποσό, ποσό ευρώ 244.833,77 αφορά σε νέες αγορές κτιρίων εντός του πρώτου
τριμήνου του 2010, ποσό ευρώ 284.775,10 αντιστοιχεί σε νέες αγορές επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, και ποσό ευρώ
238.104,44 σχετίζεται με προσθήκες βελτιώσεων σε μισθωμένα ακίνητα τρίτων εντός του πρώτου τριμήνου του 2010.
Εντός του πρώτου τριμήνου του 2010 δεν υπάρχουν πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων της Τράπεζας, ούτε
υφίσταται απομείωση της αξίας αυτών.
Σημειώνεται ότι με ημερομηνία 31/03/2010, 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 31/03/2010 ανήλθε σε ποσό ευρώ 34.897.052,71, έναντι ποσού ευρώ
34.333.097,15 για την 31/12/2009.
Οι προσθήκες των επενδύσεων σε ακίνητα εντός του πρώτου τριμήνου του 2010 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 433.955,56 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 τριμήνου του 2010 ανήλθε σε ποσό ευρώ
130.000,00 και απεικονίζεται στην γραμμή «Λοιπά έσοδα» της κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων της
περιόδου.
Για την συγκριτική χρήση 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 31/03/2010
ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 14.006.640,57, 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 τριμήνου του 2010 ανήλθαν σε ποσό
ευρώ 158.318,70.
Εντός του πρώτου τριμήνου 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.
Κατά την 31/03/2010, βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα ανάπτυξης άυλων στοιχείων λογισμικού για τα οποία η
Τράπεζα έχει δεσμευθεί νομικά, συνολικού ποσού 692.034,60 ευρώ.
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11. ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
(Ποσά σε €)
31/03/2010
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (LOWER TIER II)
Εκδοθείσες ομολογίες

Μέσο
Επιτόκιο
περιόδου

2,03%

31/12/2009
Μέσο
Επιτόκιο
χρήσης

Λογιστική
Αξία
94.310.641,11
94.310.641,11

Λογιστική Αξία

2,97%

94.294.704,45
94.294.704,45

Κατά τη διαρρεύσασα περίοδο από 01/01-31/03/2010 δεν έχουν εκδοθεί νέα ομολογιακά δάνεια ούτε υπάρχουν
τροποποιήσεις των όρων των παλαιών εκδόσεων.
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.
12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ, ΙΔΙΕΣ
ΜΕΤΟΧΕΣ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
31/03/2010

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

(86.816,30)

(86.816,30)

Αποθεματικά

(3.593.479,27)

4.468.193,93

Σωρευμένα κέρδη

30.741.717,31

30.407.932,39

575.084.150,37

582.812.038,65

Μείον: ίδιες μετοχές

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

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.
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
θα εδύνατο 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
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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.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ

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 31/03/2010. 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.
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.
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 31/03/2010

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
(52.482)
(52.482)

Καθαρός αριθμός
μετοχών
531.118.805
531.118.805
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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

31/03/2010
40.797.644,97
105.247.773,49
31/03/2010
39.936,00
1.039.195,59

31/12/2009
34.664.979,30
98.885.944,73
31/03/2009
14.755,10
1.445.957,53

31/03/2010
322.245,57
445.046,64
31/03/2010
3.475,58
1.468,89
31/03/2010
139.776,80
51.377,89
191.154,69

31/12/2009
336.778,11
431.939,32
31/03/2009
440,03
739,73
31/03/2009
131.191,16
34.816,09
166.007,25

14. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
14.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
31/03/2010
31/12/2009
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Εγγυητικές Επιστολές
446.754.055,38
444.442.687,80
Ενέγγυες Πιστώσεις
22.504.961,73
24.534.219,02
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από προθεσμιακές συμβάσεις
63.541.900,88
105.940.524,25
532.800.917,99
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
- Ομόλογο από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων
- Ειδικό ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου
Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π.
- Αξιόγραφα χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση
Υποχρεώσεις και δεσμεύσεις στοιχείων ενεργητικού εκτός ενδιάμεσης
κατάστασης οικονομικής θέσης

520.896.888,35
32.459.402,90
553.356.291,25

520.102.203,35
32.459.402,90
552.561.606,25

6.500.000,00

6.500.000,00

70.000.000,00
190.450.000,00
5.000.000,00
310.640.000,00
200.000.000,00

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

4.300.000,00
786.890.000,00

4.300.000,00
719.890.000,00

1.873.047.209,24

1.847.369.037,32
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Από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία ποσό ευρώ 4.300.000,00 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 265.450.000,00 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 την ανέλεγκτη
φορολογικά χρήση έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ύψους 600.000,00 ευρώ δεδομένου ότι ο φορολογικός έλεγχος
ενδέχεται να απορρίψει ορισμένες δαπάνες, και κατά συνέπεια να καταλογίσει επιπλέον φόρους. Εκτιμάται ότι το ποσό
της σχηματισμένης πρόβλεψης επαρκεί για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων φόρων.
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 αντίστοιχη πρόβλεψη παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με την 31/12/2009. Σχετική είναι η γνωστοποίηση
39.3 των ετήσιων Ατομικών Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2009.
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.
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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 31/12/2008 τις δύο πρώτες δόσεις, ήτοι ποσό 7.625.000
ευρώ για το έτος 2007 και το ίδιο ποσό για το έτος 2008. 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 2009, η Τράπεζα κατέβαλε στο Ε.Τ.Α.Τ. το ποσό της τρίτης 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.
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.
15. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
Δεν υφίστανται ουσιώδη γεγονότα.
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