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ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις συνοπτικές ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές αναφορές, 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 συνοπτικές ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές αναφορές, 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 τριμηνιαίων
συνοπτικών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών αναφορών

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 24ης Μαΐου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31 Μαρ 2011

31 Δεκ 2010

31 Μαρ 2011

31 Δεκ 2010

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

85.208.471,12
197.608.414,80
34.753,28
9.160.157,96
3.611.500.823,25
269.214.217,32
69.744.683,91
0,00
19.088.694,11
45.443.790,14
44.351.563,49
13.980.573,73
32.421.451,88
199.539.841,76

86.820.294,82
304.921.555,60
5.716,23
5.104.642,07
3.709.703.505,59
253.136.845,09
69.211.840,74
0,00
16.165.157,30
45.920.220,51
43.769.410,10
14.356.976,25
32.615.114,10
188.498.104,94

84.745.750,12
197.580.847,57
4.113.456,27
9.160.157,96
3.611.500.823,25
268.731.663,06
69.744.683,91
11.805.286,62
15.975.384,73
45.432.147,60
44.351.563,49
13.962.153,19
31.325.549,55
197.033.123,11

86.366.515,37
304.910.934,01
4.384.419,22
5.104.642,07
3.709.703.505,59
252.655.162,46
69.211.840,74
11.805.814,62
14.646.998,28
45.908.399,24
43.769.410,10
14.341.151,41
31.452.185,62
186.472.695,25

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.597.297.436,75

4.770.229.383,34

4.605.462.590,43

4.780.733.673,98

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.805.606,13
46.075.052,29

778.053.412,82
3.317.278.445,86
844.348,21
94.689.000,00
2.554.502,86
9.835.891,56
3.006.177,56
41.637.521,26

777.472.224,14
3.154.340.850,60
284.619,86
94.376.281,20
1.764.152,03
9.769.941,56
3.707.291,97
44.112.089,04

778.053.412,82
3.331.029.178,80
844.348,21
94.359.863,98
2.406.387,39
9.809.941,56
2.907.291,97
40.526.000,90

4.074.216.021,32

4.247.899.300,13

4.085.827.450,40

4.259.936.425,63

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

777.472.224,14
3.140.179.259,84
284.619,86
94.689.000,00
1.914.367,50
9.795.891,56

Σύνολο υποχρεώσεων

1 Ιαν31 Μαρ 2011

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

85.709.950,55
100.199.999,90
362.112.778,18
(41.136.308,49)
14.795.971,72
521.682.391,86

85.709.950,55
100.199.999,90
362.112.778,18
(45.129.007,39)
18.046.409,60
520.940.130,84

85.709.950,55
100.199.999,90
362.112.778,18
(41.290.770,41)
12.903.181,81
519.635.140,03

85.709.950,55
100.199.999,90
362.112.778,18
(45.269.516,51)
18.044.036,23
520.797.248,35

Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.399.023,57
523.081.415,43

1.389.952,37
522.330.083,21

0,00
519.635.140,03

0,00
520.797.248,35

4.597.297.436,75

4.770.229.383,34

4.605.462.590,43

4.780.733.673,98

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1 Ιαν31 Μαρ 2010

1 Ιαν31 Μαρ 2011

55.289.996,55
(23.385.178,05)
31.904.818,50

58.552.586,71
(31.920.930,89)
26.631.655,82

55.280.651,92
(23.443.278,02)
31.837.373,90

8.275.736,89
(1.968.034,75)
6.307.702,14

7.417.679,39
(780.625,37)
6.637.054,02

7.345.384,22
(2.220.182,63)
5.125.201,59

6.580.183,34
(1.046.332,84)
5.533.850,50

237.996,78
279.938,07

2.246.150,62
813.844,09

(62.531,22)
799.736,21

2.246.112,97
1.241.861,23

33.718.705,33

41.601.867,23

32.494.062,40

40.859.198,60

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Γενικά λειτουργικά έξοδα

(10.678.351,06)
(16.253.792,64)
(8.951.938,67)

(10.870.000,00)
(16.285.633,63)
(11.400.479,86)

(10.678.351,06)
(15.922.512,73)
(8.572.253,18)

(10.870.000,00)
(15.946.198,32)
(11.041.823,51)

Αποσβέσεις
Σύνολο λειτουργικών εξόδων

(1.665.460,97)
(37.549.543,34)

(1.456.639,43)
(40.012.752,92)

(1.661.197,89)
(36.834.314,86)

(1.451.399,11)
(39.309.420,94)

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

1.595.150,36

(71.373,61)

0,00

0,00

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων
Μείον: φόρος εισοδήματος

Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες

(2.235.687,65)
(1.001.879,03)

1.517.740,70
(1.324.227,91)

(4.340.252,46)
(800.601,96)

1.549.777,66
(1.215.992,74)

Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους

(3.237.566,68)

193.512,79

(5.140.854,42)

333.784,92

(3.246.637,88)
9.071,20

193.319,19
193,60

3.988.898,90
751.332,22

(8.061.673,20)
(7.868.160,41)

3.978.746,10
(1.162.108,32)

(8.061.673,20)
(7.727.888,28)

742.261,02

(7.868.354,01)

9.071,20

193,60

(0,0214)

(0,0069)

(0,0292)

(0,0063)

Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)
Βασικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31 Μαρ 2011

31 Μαρ 2010

ΤΡΑΠΕΖΑ

31 Μαρ 2011

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

(98.752.758,92)

(203.146.046,49)

(98.774.420,80)

(197.170.755,15)

(10.172.205,58)

1.688.835,98

(10.176.430,89)

(4.304.256,68)

(108.924.964,50)

(201.457.210,51)

(108.950.851,69)

(201.475.011,83)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

391.741.850,42

764.417.567,00

391.277.449,38

764.023.689,43

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

282.816.885,92

562.960.356,49

282.326.597,69

562.548.677,60

Σύνολο εισροών (εκροών) περιόδου

1 Ιαν31 Μαρ 2011

31 Μαρ 2010

Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

1 Ιαν31 Μαρ 2010

58.561.291,84
(31.668.223,50)
26.893.068,34

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

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2011 και 31.03.2010 αντίστοιχα)

ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Ιαν31 Μαρ 2010

1 Ιαν31 Μαρ 2011

1 Ιαν31 Μαρ 2010

522.330.083,21

582.802.731,32

520.797.248,35

582.812.038,65

751.332,22
0,00

(7.868.160,41)
(66.579,44)

(1.162.108,32)
0,00

(7.727.888,28)
0,00

523.081.415,43

574.867.991,47

519.635.140,03

575.084.150,37

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. 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 31/12/2010.
2. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
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 31/03/2011 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 € 4.229.230,97 εκ των οποίων τα 4.203.280,97 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 15.2 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών 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 € 760.508,24 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 € 5.406.152,35 τόσο για τον Όμιλο όσο και την Τράπεζα.
6. Στις σημειώσεις 6 και 7 των 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 31ης Μαρτίου 2011 περιλαμβάνονται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης οι ίδιες εταιρείες που είχαν συμπεριληφθεί και στην ενοποίηση της 31ης Δεκεμβρίου 2010. Δεν υπάρχουν εταιρείες που να μην περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31/03/2011, 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 χρήσης ανήλθε σε 1.106 άτομα, ενώ για την Τράπεζα σε 1.085 άτομα. Στο τέλος της συγκριτικής χρήσης, το προσωπικό για τις εταιρείες του Ομίλου ανερχόταν σε 1.153 άτομα, ενώ για την Τράπεζα σε 1.132 άτομα.
9. Οι συναλλαγές του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη στα οποία περιλαμβάνονται μόνο τα μέλη διοίκησης έχουν ως εξής: α) απαιτήσεις € 1.078.454,41, υποχρεώσεις € 629.485,00, έσοδα € 7.977,16, έξοδα 356.631,64€, εκ των οποίων ποσό € 352.673,81 αφορά μισθούς και ημερομίσθια, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους €
3.957,83 αφορά τόκους έξοδα για τον Όμιλο. Για δε την Τράπεζα έχουν ως ακολούθως: α) με συνδεδεμένες εταιρείες: απαιτήσεις € 49.368.871,44, υποχρεώσεις € 108.982.596,94, έσοδα € 20.426,53, έξοδα € 1.638.706,27, β) με μέλη διοίκησης: απαιτήσεις € 807.874,59, υποχρεώσεις € 605.741,95, έσοδα € 5.642,21 έξοδα €
204.085,91, εκ των οποίων ποσό € 200.171,02 αφορά μισθούς και ημερομίσθια, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους € 3.914,89 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 χρήσης 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 χρήση σε ευρώ 4.973.432,63 και ευρώ (10.469.705,50) για τη συγκριτική χρήση, για δε τον Όμιλο σε ευρώ 4.986.123,63και ευρώ (10.469.705,50) για τη συγκριτική χρήση και β) το φόρο που αναλογεί στη μεταβολή του αποθεματικού από την αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου Διαθέσιμα προς Πώληση της Τράπεζας
ύψους ευρώ (994.686,53) για την τρέχουσα χρήση και ευρώ 2.408.032,30 για την συγκριτική χρήση και σε ότι αφορά τον Όμιλο ύψους ευρώ (997.224,73) για την τρέχουσα χρήση και ευρώ 2.408.032,30 για τη συγκριτική χρήση.
11. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 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 31η Μαρτίου 2011.
12. 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 31/03/2011, ευρώ 4.260.102,77.
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 αξίας 69.383.911,31 ευρώ αντίστοιχα στο χαρτοφυλάκιο «Διακρατούμενων έως τη Λήξη Επενδύσεων». Για αναλυτική πληροφόρηση παραπέμπουμε στη σημείωση 20 των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2010.
13. Στα πλαίσια του άρθρου 2 του Ν.3723/2008, η Τράπεζα κατά 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. Επίσης μέσω του ίδιου προγράμματος εξέδωσε την 30/12/2010 με την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ομολογιακό δάνειο 285 εκατ. ευρώ. Για αναλυτική πληροφόρηση παραπέμπουμε στη σημείωση 12 των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2010.
14. Δεν έχει επέλθει διακοπή σε κάποια δραστηριότητα του Ομίλου ή της Τράπεζας.

ΑΘΗΝΑ, 24 ΜΑΪΟΥ 2011
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