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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 Ιαν30 Ιουν 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30 Ιουν 2014

31 Δεκ 2013

30 Ιουν 2014

31 Δεκ 2013

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

56.214.174,48
102.747.550,04
545.916,93
126.634.935,19
3.235.487.974,62
51.245.705,78
15 419 200 89
15.419.200,89
0,00
18.547.473,35
32.658.599,44
51.524.799,81
31.006.613,54
82.487.550,67
211.908.394,33

71.168.474,31
82.870.671,22
485.294,50
59.256.684,77
3.300.523.945,21
145.749.463,82
6 752 403 47
6.752.403,47
0,00
21.600.373,22
33.418.922,88
45.841.494,07
27.063.239,74
82.994.584,92
176.851.398,64

55.942.927,47
102.407.492,75
545.916,93
126.539.421,19
3.235.487.974,62
51.245.705,78
15 419 200 89
15.419.200,89
11.807.417,55
17.957.646,79
31.087.771,71
51.524.799,81
30.489.125,56
82.442.104,49
208.681.182,24

70.944.239,12
82.544.365,79
485.294,50
59.139.838,77
3.300.523.945,21
145.749.463,82
6 752 403 47
6.752.403,47
11.806.574,26
21.312.244,42
31.989.632,24
45.841.494,07
26.542.325,27
82.949.764,30
173.732.059,87

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.016.428.889,07

4.054.576.950,77

4.021.578.687,78

4.060.313.645,11

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

125.288.561,88
3.337.281.537,65
22.964,36
79.256.000,00
9.152.023,48
12.381.538,93
2.558.645,10
36.302.107,27

181.153.647,75
3.312.532.448,37
0,00
79.256.000,00
8.802.817,41
17.719.018,74
2.481.445,04
42.929.622,34

125.288.561,88
3.351.906.482,11
22.964,36
79.164.095,45
9.086.022,40
12.329.069,75
2.532.515,72
32.419.290,67

181.153.647,75
3.327.619.906,13
0,00
79.133.992,13
8.739.222,33
17.666.549,56
2.453.829,94
39.263.805,22

Σύνολο υποχρεώσεων

3.602.243.378,67

3.644.874.999,65

3.612.749.002,34

3.656.030.953,06

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Έξοδα μετατροπής ΜΟΔ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2014 και 30.06.2013 αντίστοιχα)

ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Ιαν30 Ιουν 2013

1 Ιαν30 Ιουν 2014

1 Ιαν30 Ιουν 2013

409.701.951,12

96.339.833,64

404.282.692,05

91.827.103,34

4.521.476,10

(31.192.214,04)

4.584.910,20

(31.180.966,06)

(37.916,81)

0,00

(37.916,81)

0,00

414.185.510,40

65.147.619,60

408.829.685,44

60.646.137,28

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές)
Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές)
Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ)
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Σωρευμένα κέρδη/ (ζημίες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

312.468.297,90
100.199.999,90
96.840.442,20
356.068.668,13
(1.114.582,95)
(451.792.792,24)
412.670.032,94

309.901.917,90
100.199.999,90
99.406.822,20
356.106.584,94
(4.593.772,94)
(452.809.005,54)
408.212.546,46

312.468.297,90
100.199.999,90
96.840.442,20
356.068.668,13
(1.369.014,73)
(455.378.707,96)
408.829.685,44

309.901.917,90
100.199.999,90
99.406.822,20
356.106.584,94
(4.836.530,69)
(456.496.102,20)
404.282.692,05

1.515.477,46
414.185.510,40

1.489.404,66
409.701.951,12

0,00
408.829.685,44

0,00
404.282.692,05

4.016.428.889,07

4.054.576.950,77

4.021.578.687,78

4.060.313.645,11

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου

ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Ιαν30 Ιουν 2014

1 Ιαν30 Ιουν 2013

1 Ιαν30 Ιουν 2014

1 Ιαν30 Ιουν 2013

(105.047.748,67)

(473.255.517,24)

(105.296.679,32)

(475.552.752,30)

110.008.244,46

29.999.028,86

110.196.411,44

31.272.601,51

(37.916,81)

403.587.853,10

(37.916,81)

403.587.853,10

4.922.578,98

(39.668.635,28)

4.861.815,31

(40.692.297,69)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

154.039.145,53

162.461.860,08

153.488.604,91

161.780.601,63

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

158.961.724,52

122.793.224,80

158.350.420,22

121.088.303,94

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 Ιαν30 Ιουν 2014
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 / (έξοδα)
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες
Προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Γενικά λειτουργικά έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο λειτουργικών εξόδων
Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες
Κέρδη/ (ζημίες) 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 2013

1 Απρ30 Ιουν 2014

1 Απρ30 Ιουν 2013

ΤΡΑΠΕΖΑ
1 Ιαν30 Ιουν 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Ιαν30 Ιουν 2013

1 Απρ30 Ιουν 2014

1 Απρ30 Ιουν 2013

105.154.679,27
(54.484.909,39)
50.669.769,88

95.002.187,89
(80.253.091,19)
14.749.096,70

49.078.735,50
(26.749.943,61)
22.328.791,89

47.169.171,19
(37.722.281,01)
9.446.890,18

105.154.213,15
(54.621.869,55)
50.532.343,60

95.002.125,59
(80.546.022,82)
14.456.102,77

49.078.270,02
(26.834.551,26)
22.243.718,76

47.169.160,18
(37.873.356,77)
9.295.803,41

14.742.227,82
(2.075.914,58)
12.666.313,24

12.697.232,49
(2.864.243,05)
9.832.989,44

6.724.372,37
(1.229.556,54)
5.494.815,83

5.877.479,48
(1.461.600,74)
4.415.878,74

13.150.506,68
(2.396.685,48)
10.753.821,20

11.354.228,24
(2.933.428,17)
8.420.800,07

5.923.195,62
(1.252.697,83)
4.670.497,79

5.373.102,57
(1.493.511,09)
3.879.591,48

7.294.310,77
6.384.166,04

1.453.971,67
836.975,67

3.387.999,16
4.015.071,31

760.573,87
327.107,81

7.295.154,06
6.504.172,94

1.451.874,79
832.441,41

3.388.703,05
4.230.851,22

759.893,31
322.300,90

77.014.559,93

26.873.033,48

35.226.678,19

14.950.450,60

75.085.491,80

25.161.219,04

34.533.770,82

14.257.589,10

(30.113.337,19)
(22.676.549,87)
(16.845.884,79)
(3.120.229,15)
(72.756.001,00)

(45.745.149,19)
(26.691.764,63)
(18.572.264,27)
(3.848.397,37)
(94.857.575,46)

(11.602.585,35)
(11.246.006,48)
(9.224.621,07)
(1.806.013,37)
(33.879.226,27)

(29.401.663,97)
(13.594.266,76)
(12.147.176,22)
(1.852.478,02)
(56.995.584,97)

(30.113.337,19)
(22.012.157,86)
(15.939.050,15)
(3.110.015,23)
(71.174.560,43)

(45.745.149,19)
(25.792.058,73)
(17.816.291,82)
(3.834.465,80)
(93.187.965,54)

(11.602.585,35)
(10.886.754,28)
(8.808.297,61)
(1.801.965,60)
(33.099.602,84)

(29.401.663,97)
(13.071.743,00)
(11.796.092,60)
(1.846.999,39)
(56.116.498,96)

301.697,76

(53.682,88)

389.084,02

(93.393,22)

0,00

0,00

0,00

0,00

4.560.256,69
(3.506.296,56)

(68.038.224,86)
8.390.710,98

1.736.535,94
(1.336.194,81)

(42.138.527,59)
1.174.220,57

3.910.931,37
(2.793.537,13)

(68.026.746,50)
8.390.522,69

1.434.167,98
(766.666,61)

(41.858.909,86)
1.056.396,77

1.053.960,13

(59.647.513,88)

400.341,13

(40.964.307,02)

1.117.394,24

(59.636.223,81)

667.501,37

(40.802.513,09)

1.027.887,33
26.072,80

(59.592.529,57)
(54.984,31)

437.103,80
(36.762,67)

(40.939.092,55)
(25.214,47)

3.467.515,97
4.521.476,10

28.455.299,84
(31.192.214,04)

(662.226,75)
(261.885,62)

22.030.448,59
(18.933.858,43)

3.467.515,96
4.584.910,20

28.455.257,75
(31.180.966,06)

(662.226,76)
5.274,61

22.030.441,22
(18.772.071,87)

4.495.403,30
26.072,80

(31.137.229,73)
(54.984,31)

(225.122,95)
(36.762,67)

(18.908.643,96)
(25.214,47)

(0,0020)

(0,2917)

(0,0010)

(0,2258)

(0,0019)

(0,2919)

(0,0009)

(0,2251)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Θέμα έμφασης: Στη σημείωση 2.4 επί των ατομικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τα σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας και οι οποίοι υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς την δυνατότητα της να καλύψει τις μελλοντικές
κεφαλαιακές ανάγκες όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να μην υπάρξει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Τράπεζας να συνεχίσει την δραστηριότητα της.
2. Την 06/03/2014 η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τις κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας, οι οποίες προσδιορίσθηκαν σύμφωνα με το βασικό σενάριο από τη μελέτη της Black Rock Solutions. Οι κεφαλαιακές ανάγκες για το σύνολο του εγχώριου τραπεζικού κλάδου προσδιορίσθηκαν σε 6,4 δισ. ευρώ σύμφωνα με το ανωτέρω σενάριο. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της άσκησης οι κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank για την περίοδο από 07/2013 έως 12/2016, προσδιορίσθηκαν σε 397 εκ. ευρώ σύμφωνα με το βασικό σενάριο της άσκησης, το οποίο όμως ‐ ειδικά για την Attica Bank ‐ είναι πολύ κοντά στο ακραίο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι κεφαλαιακές ανάγκες, και με βάση πάντα
την άσκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, προσδιορίσθηκαν σε 434 εκ. ευρώ. Για την ανάγκη κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών, η Τράπεζα έχει υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης, το οποίο έχει ως κύριους άξονες εκτός από την άμεση ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων και την είσοδο νέων επενδυτών, τη δραστική
περιστολή των λειτουργικών εξόδων, την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την αναδιάρθρωση του δικτύου των καταστημάτων, τα οποία συνολικά έχουν μειωθεί κατά δέκα (10), εκ των οποίων τα οκτώ (8) έως την 30/06/2014 τα δε υπόλοιπα δύο (2) τις αμέσως προσεχείς ημέρες της ημερομηνίας αυτής.
3. 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 χρήση που έληξε την 31/12/2013 και αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα πρότυπα, οι τροποποιήσεις και οι διερμηνείες που έχουν εφαρμογή από 1/1/2014 και μετά,
όπως παρατίθενται στη σημείωση 3 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.
4.Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
5. Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2013. Σε ό, τι αφορά στις χρήσεις 2009 και 2010 ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Τράπεζας διενεργήθηκε από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Για δε τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Τράπεζα και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου για τις οποίες έχουν δικαιοδοσία οι ελληνικές φορολογικές
αρχές, έκαναν χρήση των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 3943/2011 και με την έκδοση της σχετικής έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης οι χρήσεις θεωρούνται περαιωμένες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011. Για τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου ανέλεγκτη φορολογικά είναι η χρήση 2010 για την οποία έχει
σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους ευρώ 47 χιλ. περίπου. Όσον αφορά στο αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2013, σύμφωνα με το φορολογικό πιστοποιητικό που χορηγήθηκε στην Τράπεζα, δεν υφίσταται κάποια ένδειξη η οποία να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Τράπεζα δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη με τις
ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τα φορολογικά αντικείμενα, τα οποία καθορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης που προβλέπεται στην υπ' αριθμ. ΠΟΛ 1159/22.07.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.Για αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των θυγατρικών εταιρειών,
παραπέμπουμε στη σημείωση 24.2 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.
6. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματιστεί για επίδικες υποθέσεις κατά του Ομίλου ανέρχεται σε ευρώ 2.152.288,43 εκ των οποίων ύψος ευρώ 2.146.865,22 αφορά την Τράπεζα το οποίο σύμφωνα με γνωμάτευση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα προκύψει ως υποχρέωση μελλοντικής καταβολής. Το ποσό των προβλέψεων
που έχει σχηματισθεί για λοιπές περιπτώσεις, πλην των επίδικων υποθέσεων και των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, ανέρχεται σε ευρώ 10.182.204,53 τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Τράπεζα.
7. Στις σημειώσεις 14 και 15 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών 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. Το απασχολούμενο προσωπικό για τις εταιρείες του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανήλθε σε 911 άτομα, ενώ για την Τράπεζα σε 887 άτομα. Στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, το προσωπικό για τις εταιρείες του Ομίλου ανερχόταν σε 1.019 άτομα, ενώ για την Τράπεζα σε 996 άτομα.
9. Οι συναλλαγές του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρηπεριλαμβάνουν:
•Με συνδεδεμένες εταιρείες: απαιτήσεις ευρώ 787.667,43, υποχρεώσεις ευρώ 286.232.432,74, εκτός ισολογισμού στοιχεία ευρώ 796.836,00, έσοδα ευρώ 26.750,00, έξοδα ευρώ 3.607.289,71.
•Με μέλη διοίκησης: απαιτήσεις ευρώ 1.056.523,64, υποχρεώσεις ευρώ 1.520.576,95, εκτός ισολογισμού στοιχεία 98.308,99, έσοδα ευρώ 16.218,57, έξοδα ευρώ 837.827,91, εκ των οποίων ποσό ευρώ 829.193,02 αφορά μισθούς και ημερομίσθια, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους ευρώ 8.634,89 αφορά τόκους έξοδα για τον Όμιλο.
Για δε την Τράπεζα έχουν ως ακολούθως:
•Με συνδεδεμένες εταιρείες: απαιτήσεις ευρώ 32.618.372,48, υποχρεώσεις ευρώ 380.772.053,06, εκτός ισολογισμού στοιχεία ευρώ 799.031,00, έσοδα ευρώ 28.528,89, έξοδα ευρώ 5.303.351,28.
•Με μέλη διοίκησης: απαιτήσεις ευρώ 842.842,67, υποχρεώσεις ευρώ 1.499.787,34, εκτός ισολογισμού στοιχεία 98,308,99, έσοδα ευρώ 13.091,90, έξοδα ευρώ 496.022,39, εκ των οποίων ποσό ευρώ 487.440,94 αφορά μισθούς και ημερομίσθια, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους ευρώ 8.581,45 αφορά τόκους έξοδα για την Τράπεζα.
10. Τα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» των Στοιχείων τηςΕνδιάμεσης Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος της τρέχουσας καθώς και της συγκριτικής περιόδου για τον Όμιλο και την Τράπεζα, περιλαμβάνουν:
•Την καθαρή μεταβολή μετά από φόρους του αποθεματικού Διαθέσιμου προς Πώληση Χαρτοφυλακίου της Τράπεζας η οποία κατά την τρέχουσα περίοδοήταν θετική κατά ευρώ 5.474.537,26,και αντίστοιχα για τη συγκριτική περίοδο θετική κατάευρώ 33.364.228,76. Αντίστοιχα για τον Όμιλο τα ποσά διαμορφώθηκαν σε ευρώ 5.474.537,26 και ευρώ
33.364.270,85 τη συγκριτική περίοδο.
•Τις καθαρές αναλογιστικές ζημίες μετά από φόρους από προγράμματα καθορισμένων παροχών ύψους ευρώ (2.007.021,30), ενώ για τη συγκριτική περίοδο ήταν ζημία (4.908.971,01). Αντίστοιχα για τον Όμιλο τα ποσά διαμορφώθηκαν στα ίδια ακριβώς επίπεδα με την Τράπεζα τόσο για την τρέχουσα όσο και για τη συγκριτική περίοδο.
11. Κατά την 30η Ιουνίου 2014, η Τράπεζα κατείχε ίδιες μετοχές της «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» συνολικών τεμαχίων 7.497 και αξίας κτήσης ευρώ 97.332,30. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό της τάξης του 0,0007% 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 2014.
12. Στις οικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου που έληξε την 30/06/2013 η Τράπεζα προέβη σε ορισμένες αναταξινομήσεις κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων με σκοπό να είναι απολύτως συγκρίσιμα τα μεγέθη που παρατίθενται. Για αναλυτική πληροφόρηση παραπέμπουμε στη σημείωση 2.3 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Οικονομικών Καταστάσεων της 30/06/2014.
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 215εκατ. ευρώ το οποίο έληξε την 30/6/2013, ενώ κατά την 26/07/2013 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 12% το οποίο διαιρείται σε 2.150 ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 100 χιλ. ευρώ. Επίσης μέσω του ίδιου προγράμματος
εξέδωσε την 30/12/2010 με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ομολογιακό δάνειο 285 εκατ. ευρώ το οποίο έληξε την 30/12/2013, ενώ κατά την 06/02/2014 εξέδωσε με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του προγράμματος EMTN (Medium Term Note) ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας 285 εκατ. ευρώ, διάρκειας 1 έτους,
με επιτόκιο κυμαινόμενο Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου 12% το οποίο διαιρείται σε 2.850 ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 100 χιλ. ευρώ. Η προμήθεια την οποία επιβαρύνεται η Τράπεζα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα και η οποία καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο έχει προσδιοριστεί σε 79 μ.β. Για αναλυτική
πληροφόρηση παραπέμπουμε στη σημείωση 21 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30/06/2014.
14. Δεν έχει επέλθει διακοπή σε κάποια δραστηριότητα του Ομίλου ή της Τράπεζας.
15.Ο Όμιλος δεν έχει στο χαρτοφυλάκιό του τίτλους εκδόσεως δημοσίου άλλων χωρών.
16. Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα την 18/06/2014 η Τράπεζα δεν προέβη σε διανομή μερίσματος τόσο επί των κοινών όσο και των προνομιούχων μετοχών που έχουν αναληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Ν.3723/2008 λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που ορίζουν οι διατάξεις του
Κ.Ν.2190/1920.
17.Κατά τη συνεδρίαση της 21/01/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.566.380,00 ευρώλόγω προαιρετικής μετατροπής 8.554.600 ομολογιών σε 8.554.600 κοινές μετοχές από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) έκδοσης της 2/7/2013, αρχικής
συνολικής ονομαστικής αξίας 199.406.822,10 ευρώ, με σχέση μετατροπής μία ομολογία σε μία νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ (τιμή μετατροπής), σύμφωνα με την απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.2.2013 και το από 3.6.2013 εγκεκριμένο από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο
Δελτίο. Το ύψος του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιορίστηκε κατά το αντίστοιχο ποσό και διαμορφώθηκε στο ύψος των 96.840.442,20
96 840 442 20 ευρώ διαιρούμενο σε 322.801.474
322 801 474 ομολογίες ονομαστικής αξίας 0,30
0 30 ευρώ.
ευρώ
18. Κατά τη συνεδρίασή του της 17/07/2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των 1.269.945,60 ευρώ, λόγω άσκησης εκ μέρους των ομολογιούχων δικαιώματος προαιρετικής μετατροπής για 4.233.152 ομολογίες από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο
έκδοσης της 2/7/2013 και αρχικής συνολικής ονομαστικής αξίας 199.406.822,10 ευρώ (Ημερομηνία προαιρετικής μετατροπής: 15/7/2014). Συνεπεία της μετατροπής τμήματος των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 1.269.945,60 ευρώ ενώ ο αριθμός των κοινών,
ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 4.233.152, ανερχόμενος συνολικά σε 1.045.794.145 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 ευρώ έκαστη.
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