ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06
∆ιεύθυνση έδρας: Οµήρου 23, 106-72 Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µια 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 Τράπεζας, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των νοµίµων ελεγκτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Εκτελεστικά µέλη
Πρόεδρος και Εντεταλµένος Σύµβουλος
Ιωάννης Π. Γαµβρίλης
Αντιπροεδρος
Αργύριος Γ. Ζαφειρόπουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρµόδια Νοµαρχία
∆ιεύθυνση διαδικτύου

Αθηνών
www.atticabank.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (από τις
οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες)

Συνεδρίαση ∆.Σ. της 19ης Απριλίου 2012

Ιωάννης Σ. Ιωαννίδης

Νόµιµοι ελεγκτές

Μη Εκτελεστικά Μέλη
Μέλος
Αλέξανδρος Θ. Αντωνόπουλος
Μέλος
Ευθυµία Π. ∆ελή
Μέλος
Κωνσταντίνος Ν. Γουβαλάς
Μέλος
Αθανάσιος Ε. Πρέσβελος
Μέλος
Αθανάσιος ∆. Σταθόπουλος
Μέλος
Αθανάσιος Η.Τζακόπουλος
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
Μέλος
Γεώργιος Θ. Παλαιοδήµος
Μέλος
Γεώργιος Κ. Τσουκαλάς
Μη Εκτελεστικό Πρόσθετο Μέλος
Γεωργιος Ε. Χορταρέας
Μέλος

Νικόλαος Βουνισέας
Χαράλαµπος Συρούνης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 18701
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19071
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Με σύµφωνη γνώµη-Θέµατα έµφασης

Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31 ∆εκ 2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων
Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα - απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτων
∆άνεια και προκαταβολές σε πελάτες (µετά από
προβλέψεις)
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση
∆ιακρατούµενες ως τη λήξη επενδύσεις

31 ∆εκ 2011

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

304.921.555,60

119.815.288,51

304.910.934,01

778.445,05

5.716,23

1.597.729,54

4.384.419,22

48.812,40

5.104.642,07

48.812,40

5.104.642,07

3.468.910.242,87

3.709.703.505,59

3.468.910.242,87

3.709.703.505,59

128.267.993,56

253.136.845,09

127.985.932,44

252.655.162,46

34.327.403,47

69.211.840,74

34.327.403,47

69.211.840,74

0,00

0,00

11.806.434,06

11.805.814,62

Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες

27.781.976,52

34.666.715,02

24.089.780,73

31.522.163,05

21.128.302,37

16.165.157,30

20.145.691,46

14.646.998,28

Μείον: Έξοδα από αµοιβές και προµήθειες

(7.924.244,23)

(3.043.490,87)

(8.969.700,10)

(4.127.857,47)

Καθαρά έσοδα από αµοιβές /
προµήθειες

19.857.732,29

31.623.224,15

15.120.080,63

27.394.305,58

2.485.592,47

45.920.220,51

41.132.257,25

45.908.399,24

43.769.410,10
14.356.976,25

47.106.775,92
19.548.467,94

43.769.410,10
14.341.151,41

36.424.932,99

32.615.114,10

35.955.717,23

31.452.185,62

187.902.809,58

188.498.104,94

184.323.152,61

186.472.695,25

4.175.901.993,53

4.770.229.383,34

4.181.959.490,11

4.780.733.673,98

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Yποχρεώσεις προς πελάτες
Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα - υποχρεώσεις
Εκδοθείσες οµολογίες
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

670.636.535,96

778.053.412,82

670.636.535,96

778.053.412,82

3.089.848.870,56

3.317.278.445,86

3.102.662.842,34

3.331.029.178,80

131.703,29

844.348,21

131.703,29

844.348,21

94.689.000,00

94.689.000,00

94.428.408,59

94.359.863,98

7.153.999,19

2.554.502,86

6.989.089,21

2.406.387,39

Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

14.543.959,84
2.746.190,69

9.835.891,56
3.006.177,56

14.490.719,51
2.701.804,28

9.809.941,56
2.907.291,97

Λοιπές υποχρεώσεις

37.029.111,29

41.637.521,26

36.020.853,79

40.526.000,90

Σύνολο υποχρεώσεων

3.916.779.370,82

4.247.899.300,13

3.928.061.956,97

4.259.936.425,63

85.709.950,55

85.709.950,55

85.709.950,55

85.709.950,55

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

Κέρδη / (ζηµιές) από χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία
Λοιπά έσοδα

100.199.999,90

100.199.999,90

100.199.999,90

100.199.999,90

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

362.112.778,18

362.112.778,18

362.112.778,18

362.112.778,18

(56.286.075,45)
(234.009.497,80)

(42.863.537,92)
15.780.940,13

(56.461.174,84)
(237.664.020,65)

(43.004.047,04)
15.778.566,76

257.727.155,38

520.940.130,84

253.897.533,14

520.797.248,35

Αποθεµατικά
Σωρευµένα κέρδη / (ζηµίες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών
µητρικής

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1.395.467,33
259.122.622,71

1.389.952,37
522.330.083,21

0,00
253.897.533,14

0,00
520.797.248,35

4.175.901.993,53

4.770.229.383,34

4.181.959.490,11

4.780.733.673,98

115.010.621,71

96.376.051,13

114.546.248,50

(1.073.205,12)

2.663.857,26

330.231,07

5.314.019,70

119.712.869,36

154.415.481,32

110.753.157,71

149.918.431,04

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους

(253.568.766,67)

(42.524.135,23)

(253.319.827,01)

(42.524.135,23)

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

(66.309.658,17)

(65.988.208,76)

(64.600.418,27)

(64.556.749,76)

Γενικά λειτουργικά έξοδα

(42.235.612,30)

(35.750.215,09)

(40.505.752,99)

(34.228.302,83)

Αποσβέσεις
Σύνολο λειτουργικών εξόδων

Αποτελέσµατα συµµετοχών σε συγγενείς
εταιρείες

(6.863.747,32)

(6.610.417,85)

(6.824.955,83)

(6.584.104,29)

(368.977.784,46)

(150.872.976,93)

(365.250.954,10)

(147.893.292,11)

(535.548,11)

(474.123,41)

0,00

0,00

Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων
Μείον: φόρος εισοδήµατος

(249.800.463,21)
32.932,91

3.068.380,98
(8.811.926,70)

(254.497.796,39)
1.055.208,98

2.025.138,93
(8.022.130,06)

Ζηµίες µετά από φόρους

(249.767.530,30)

(5.743.545,72)

(253.442.587,41)

(5.996.991,13)

(249.773.045,26)

(5.743.578,06)

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

Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

ΤΡΑΠΕΖΑ
1 Ιαν31 ∆εκ 2011

5.514,96

32,34

(13.439.930,20)

(51.427.511,70)

(13.457.127,80)

(51.410.314,10)

(263.207.460,50)

(57.171.057,42)

(266.899.715,21)

(57.407.305,23)

(263.212.975,46)
5.514,96

(57.171.089,76)
32,34

(1,0529)

(0,0546)

(1,0679)

(0,0556)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 Ιαν31 ∆εκ 2010

31 ∆εκ 2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)

522.330.083,21

582.802.731,32

520.797.248,35

582.812.038,65

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

(263.207.460,50)

(57.171.057,42)

(266.899.715,21)

(57.407.305,23)

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου

0,00

(95.693,72)

0,00

0,00

Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρική

0,00

1.401.588,10

0,00

0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα

0,00

(4.694.301,37)

0,00

(4.694.301,37)

Αποθεµατικό ίδιων µετοχών

0,00

86.816,30

0,00

86.816,30

259.122.622,71

522.330.083,21

253.897.533,14

520.797.248,35

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)

97.152.806,49

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 Ιαν31 ∆εκ 2010

232.257.862,62
(117.711.614,12)

3.314.678,80

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

1 Ιαν31 ∆εκ 2011

245.544.247,58
(149.168.196,45)

4.466.956,66

Κέρδη /(ζηµίες) µετά από φόρους
ανά µετοχή - βασικά (σε €)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

232.262.847,72
(117.252.226,01)

216.738,11

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Μετοχικό κεφάλαιο (προνοµιούχες µετοχές)

245.647.035,68
(148.494.229,19)

Έσοδα από λειτουργικές
δραστηριότητες

Ιδιοκτήτες µητρικής
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές µετοχές)

1 Ιαν31 ∆εκ 2010

120.329.499,89

47.106.775,92
19.560.982,40

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα

1 Ιαν31 ∆εκ 2011

86.366.515,37

41.339.259,33

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1 Ιαν31 ∆εκ 2010

69.255.584,41

Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

1 Ιαν31 ∆εκ 2011

86.820.294,82

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ

31 ∆εκ 2010

69.776.533,70

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ

31 ∆εκ 2010

Μέλος

Σύνολο εισροών (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες
Σύνολο εισροών (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών (εκροών) χρήσης

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
χρήσης

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
λήξης χρήσης

ΤΡΑΠΕΖΑ

31 ∆εκ 2010

31 ∆εκ 2011

31 ∆εκ 2010

(189.001.879,82)

(245.586.457,09)

(189.803.301,33)

(237.402.409,60)

(12.633.937,01)

(122.313.947,26)

(12.403.275,13)

(129.166.930,12)

0,00

(4.775.312,23)

0,00

(6.176.900,33)

(201.635.816,83)

(372.675.716,58)

(202.206.576,46)

(372.746.240,05)

391.741.850,42

764.417.567,00

391.277.449,38

764.023.689,43

190.106.033,59

391.741.850,42

189.070.872,92

391.277.449,38

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Θέµατα έµφασης: α) 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 32.1 των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2011. β) Συνίσταται στη διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε υψηλότερα των προβλεποµένων ορίων που έχουν τεθεί από τις εποπτικές αρχές και για το έτος 2012, λόγω της οικονοµικής αβεβαιότητας που υπάρχει ως προς την
ανακεφαλαιοποίηση και την απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας έχει εξετάσει και έχει εκπονήσει συγκεκριµένα σχέδια και τρόπους καθώς και ενέργειες στις οποίες θα προβεί για την επίτευξη του παραπάνω στόχου (σηµείωση 2.2).
2. Τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), τις οποίες εφάρµοσε η Τράπεζα και ο Όµιλος και κατά την χρήση που έληξε την 31/12/2010, µε εξαίρεση τη λογιστική πολιτική που αφορά την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών / ζηµιών από
προγράµµατα καθορισµένων παροχών προσωπικού, όπως αναφέρεται στη σηµείωση 2.31.
3. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
4. 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 31/12/2011 το «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο
Ελλάδος Α.Τ.Ε.» συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της «Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» µε ποσοστό 22,432%.
5. Η «Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία» έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2008. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχουν σχηµατιστεί προβλέψεις ύψους € 4.256.521,30 εκ των οποίων τα 4.203.280,97 ευρώ αφορούν την Τράπεζα και το υπόλοιπο ποσό τις λοιπές εταιρείες του Οµίλου. Η ανωτέρω
πρόβλεψη συνίσταται σε ενδεχόµενη µη ανάκτηση φορολογικών απαιτήσεων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Για αναλυτική πληροφόρηση σχετικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιρειών, παραπέµπουµε στη σηµείωση 41.2 των Οικονοµικών Καταστάσεων.
6. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηµατιστεί για επίδικες υποθέσεις κατά της Τράπεζας σύµφωνα µε γνωµάτευση της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών ανέρχεται σε€ 1.300.508,24 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€ 8.986.930,30 τόσο για τον Όµιλο όσο και την Τράπεζα.
7. Στις σηµειώσεις 22, 23 και 40 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.
8. Στην ενοποίηση της 31ης ∆εκεµβρίου 2011 περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης οι ίδιες εταιρείες που είχαν συµπεριληφθεί και στην ενοποίηση της 31ης ∆εκεµβρίου 2010. ∆εν υπάρχουν εταιρείες που να µην περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/2011, όπως επίσης, δεν υφίσταται περίπτωση
µεταβολής µεθόδου ενσωµάτωσης κάποιας εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση σε σχέση µε την συγκριτική.
9. Το απασχολούµενο προσωπικό για τις εταιρείες του Οµίλου στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανήλθε σε 1.059 άτοµα, ενώ για την Τράπεζα σε 1.032 άτοµα. Στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, το προσωπικό για τις εταιρείες του Οµίλου ανερχόταν σε 1.121 άτοµα, ενώ για την Τράπεζα σε 1.100
άτοµα.
10. Οι συναλλαγές του Οµίλου µε συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνουν α) µε συνδεδεµένες εταιρείες: υποχρεώσεις€ 374.003.700,90, έξοδα € 4.051.914,21 β) µε µέλη διοίκησης απαιτήσεις € 673.603,98, υποχρεώσεις € 2.639.027,36, έσοδα € 26.423,81, έξοδα 1.609.037,04€, εκ των οποίων ποσό € 1.599.397,99 αφορά µισθούς
απαιτήσεις € 414.986,12,
και ηµεροµίσθια, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους € 9.639,05 αφορά τόκους έξοδα για τον Όµιλο. Για δε την Τράπεζα έχουν ως ακολούθως: α) µε συνδεδεµένες εταιρείες: απαιτήσεις€ 46.082.611,32, υποχρεώσεις € 481.646.850,03, έσοδα € 125.748,59, έξοδα € 13.043.861,88, β) µε µέλη διοίκησης:
υποχρεώσεις € 2.616.430,37, έσοδα € 16.325,57 έξοδα € 780.423,09, εκ των οποίων ποσό € 770.978,63 αφορά µισθούς και ηµεροµίσθια, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους € 9.444,46 αφορά τόκους έξοδα για την Τράπεζα.
11. 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: τη µεταβολή του αποθεµατικού ∆ιαθέσιµου προς Πώληση Χαρτοφυλακίου της Τράπεζας η οποία ανήλθε για την τρέχουσα χρήση
σε ευρώ (4.849.978,16) και ευρώ (50.039.877,54) για τη συγκριτική χρήση, για δε τον Όµιλο σε ευρώ (4.832.780,56) και ευρώ (50.057.075,14) για τη συγκριτική χρήση. Επίσης κατά την τρέχουσα χρήση περιλαµβάνονται τόσο για την Τράπεζα όσο και για τον Όµιλο η αναπροσαρµογή από αποτίµηση σε εύλογη αξία ενσωµάτων
παγίων ποσού (1.550.588,37) καθώς και αναλογιστικές ζηµιές προγραµµάτων παροχών προσωπικού ποσού (7.056.561,27) για την τρέχουσα χρήση και ευρώ (1.370.436,56) για τη συγκριτική χρήση.
12. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2011, 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
η
ηµεροµηνία. Οι λοιπές εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν κατείχαν µετοχές της Τράπεζας κατά την 31
∆εκεµβρίου 2011.
13. Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης αναπροσαρµόστηκαν λόγω αλλαγής της λογιστικής πολιτικής που αφορά τις προβλέψεις για προγράµµατα συνταξιοδοτικών παροχών των εργαζοµένων. Από την παραπάνω αλλαγή της λογιστικής πολιτικής δεν επήλθε κάποια µεταβολή στον κύκλο εργασιών, στα συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα µετά από φόρους, καθώς και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της µητρικής για την συγκριτική χρήση που έληξε την 31/12/2010. Αντίθετα, η παραπάνω µεταβολή έχει ως συνέπεια ο λογαριασµός αποτελεσµάτων της συγκριτικής χρήσης να εµφανίζει αυξηµένο αποτέλεσµα κατά ποσό ευρώ 1.370.436,56. Η
επίδραση των ανωτέρω µεταβολών στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Τράπεζας παρατίθεται στη σηµείωση 2.31 και 44 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
14. Η Τράπεζα, κάνοντας χρήση των τροποποιήσεων του ∆.Λ.Π. 39 και του ∆.Π.Χ.Α. 7, µετέφερε την 01/07/2008 από το «Εµπορικό Χαρτοφυλάκιο» στα «Χρηµατοοικονοµικά µέσα ∆ιαθέσιµα για Πώληση» µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, εύλογης και λογιστικής αξίας κατά την 31/12/2011, ευρώ 1.720.990,74.
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 ∆.Λ.Π.39 και ∆.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 «∆ιακρατούµενων έως τη Λήξη Επενδύσεων». Για αναλυτική πληροφόρηση παραπέµπουµε στις σηµειώσεις 20 και 21 των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2011.
15. Στα πλαίσια του άρθρου 2 του Ν.3723/2008, η Τράπεζα κατά την 30/6/2010 εξέδωσε µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 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 ∆ηµοσίου οµολογιακό δάνειο 285 εκατ. ευρώ. Για αναλυτική πληροφόρηση παραπέµπουµε στη σηµείωση 30 των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2011.
16. ∆εν έχει επέλθει διακοπή σε κάποια δραστηριότητα του Οµίλου ή της Τράπεζας.
17. Ο Όµιλος συµµετείχε στο πρόγραµµα εθελοντικής ανταλλαγής Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου (PSI) όπως αυτό καθορίστηκε από τις αποφάσεις κορυφής της 21 ης Ιουλίου 2011 και 26 ης Οκτωβρίου 2011 και προχώρησε σε αποµείωση του χαρτοφυλακίου Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου καθαρού ποσού 127,6 εκατ. ευρώ,
στο οποίο έχει προσµετρηθεί η ωφέλεια του αναβαλλόµενου φόρου. Το ποσό της αποµείωσης πριν τον υπολογισµό του αναβαλλόµενου φόρου ανέρχεται σε 142 εκατ. ευρώ.
18. Ο Όµιλος δεν έχει στο χαρτοφυλάκιό του τίτλους εκδόσεως δηµοσίου άλλων χωρών.
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