ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 255501000
Διεύθυνση έδρας: Ομήρου 23, 106-72 Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του ΟΜΙΛΟΥ της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη
συναλλαγή με τις εταιρείες που απαρτίζουν τον όμιλο της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση διαδικτύου:

www.atticabank.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών
καταστάσεων εννιαμήνου 2015:

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 7ης Νοεμβρίου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30 Σεπ 2015

31 Δεκ 2014

30 Σεπ 2015

31 Δεκ 2014

1 Ιαν30 Σεπ 2015

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

65.392.178,93
26.812.268,28
298.512,10
6.978.217,23
2.708.191.817,82
82.872.519,26
10.173.514,32
0,00
15.927.352,44
29.083.938,10
59 570 282 60
59.570.282,60
35.477.574,62
343.036.812,50
221.913.499,34

107.269.346,44
43.214.404,70
1.116.848,94
41.944.250,68
3.193.064.264,67
84.173.559,96
10.207.256,22
0,00
14.747.699,98
29.788.771,66
46 510 282 60
46.510.282,60
31.940.694,24
137.931.523,61
214.390.447,38

65.390.540,48
26.794.238,71
298.512,10
6.867.006,48
2.708.191.817,82
82.872.519,26
10.173.514,32
11.809.280,14
11.826.032,42
28.902.604,62
59 570 282 60
59.570.282,60
35.448.948,20
342.986.413,55
219.443.875,85

106.948.343,09
43.202.558,39
1.116.848,94
41.831.641,93
3.193.064.264,67
84.173.559,96
10.207.256,22
11.808.051,06
12.646.379,96
29.643.036,65
46 510 282 60
46.510.282,60
31.903.945,24
137.882.231,47
211.391.756,27

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.605.728.487,53

3.956.299.351,08

3.610.575.586,55

3.962.330.156,45

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Yποχρεώσεις προς πελάτες
Εκδοθείσες ομολογίες
Yποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις

894.438.191,15
2.580.479.839,71
0,00
10.755.565,72
11.120.522,98
4.419.359,03
21.163.501,74

203.311.951,39
3.254.342.548,00
79.256.000,00
12.399.891,90
19.025.168,43
3.338.510,63
29.603.010,99

894.438.191,15
2.595.953.022,33
0,00
10.675.304,12
10.948.053,80
4.389.422,92
18.249.381,07

203.311.951,39
3.268.298.630,09
79.229.431,31
12.323.887,26
18.852.699,25
3.306.903,08
27.371.452,44

Σύνολο υποχρεώσεων

3.522.376.980,33

3.601.277.081,34

3.534.653.375,39

3.612.694.954,82

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Ιαν30 Σεπ 2014

1 Ιαν30 Σεπ 2015

1 Ιαν30 Σεπ 2014

355.022.269,74

409.701.951,12

349.635.201,63

404.282.692,05

(271.670.762,56)

(22.092.760,87)

(273.712.990,48)

(21.089.265,30)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών και ΜΟΔ

0,00

0,00

0,00

0,00

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και μετατροπής ΜΟΔ

0,00

(56.566,84)

0,00

(56.566,84)

83.351.507,19

387.552.623,40

75.922.211,16

383.136.859,91

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 Ιαν30 Σεπ 2015

ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Ιαν30 Σεπ 2014

1 Ιαν30 Σεπ 2015

1 Ιαν30 Σεπ 2014

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

26.758.717,56

(140.232.702,45)

27.013.743,36

(140.417.769,73)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

(5.782.021,48)

126.087.667,27

(5.723.865,65)

126.276.552,54

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(79.256.000,00)

(56.566,84)

(79.256.000,00)

(56.566,84)

Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου

(58.279.303,92)

(14.201.602,02)

(57.966.122,29)

(14.197.784,03)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

150.483.751,14

154.039.145,53

150.150.901,48

153.488.604,91

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

92.204.447,21

139.837.543,51

92.184.779,19

139.290.820,88

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

313.738.243,50
100.199.999,90
95.570.496,60
356.050.018,10
739.527,06
(784.308.383,89)
81.989.901,27

313.738.243,50
100.199.999,90
95.570.496,60
356.050.018,10
(1.065.659,97)
(510.903.171,07)
353.589.927,06

313.738.243,50
100.199.999,90
95.570.496,60
356.050.018,10
486.180,14
(790.122.727,08)
75.922.211,16

313.738.243,50
100.199.999,90
95.570.496,60
356.050.018,10
(1.304.042,68)
(514.619.513,79)
349.635.201,63

1.361.605,91

1.432.342,68

0,00

0,00

83.351.507,19

355.022.269,74

75.922.211,16

349.635.201,63

3.605.728.487,53

3.956.299.351,08

3.610.575.586,55

3.962.330.156,45

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 Ιαν30 Σεπ 2015
Τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: Τόκοι και συναφή έξοδα
Καθαρά έσοδα από τόκους

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1 Ιαν30 Σεπ 2014

1 Ιουλ30 Σεπ 2015

1 Ιουλ30 Σεπ 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ
1 Ιαν30 Σεπ 2015

ΤΡΑΠΕΖΑ
1 Ιαν30 Σεπ 2014

1 Ιουλ30 Σεπ 2015

1 Ιουλ30 Σεπ 2014

121 892 055 76
121.892.055,76
(54.772.226,50)
67.119.829,26

152 384 723 02
152.384.723,02
(81.819.063,12)
70.565.659,90

38 273 345 42
38.273.345,42
(17.696.274,20)
20.577.071,22

47 230 043 75
47.230.043,75
(27.334.153,73)
19.895.890,02

121 886 568 34
121.886.568,34
(54.922.866,76)
66.963.701,58

152 384 721 26
152.384.721,26
(82.010.730,97)
70.373.990,29

38 271 721 27
38.271.721,27
(17.748.022,44)
20.523.698,83

47 230 508 11
47.230.508,11
(27.388.861,42)
19.841.646,69

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
Μείον: Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες
Καθαρά έσοδα από αμοιβές / προμήθειες

16.856.373,80
(1.699.945,82)
15.156.427,98

20.260.919,53
(3.685.966,60)
16.574.952,93

4.146.039,54
(534.199,68)
3.611.839,86

5.518.691,71
(1.610.052,02)
3.908.639,69

14.970.714,02
(2.315.020,09)
12.655.693,93

17.781.913,90
(4.023.493,76)
13.758.420,14

3.544.572,82
(712.740,79)
2.831.832,03

4.631.407,22
(1.626.808,28)
3.004.598,94

Κέρδη / (ζημιές) από χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπά έσοδα / (έξοδα)

943.778,03
20.443.570,10

9.302.367,02
6.077.796,12

(137.493,58)
3.887.538,05

2.008.056,25
-306.369,92

946.405,58
20.682.837,85

9.303.890,03
6.764.474,47

(137.652,84)
3.864.454,34

2.008.735,97
260.301,53

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες
Προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Γενικά λειτουργικά έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο λειτουργικών εξόδων
Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες

103.663.605,37

102.520.775,97

27.938.955,55

25.506.216,04

101.248.638,94

100.200.774,93

27.082.332,36

25.115.283,13

(531.004.631,70)
(31.896.803,87)
(22.526.305,33)
(3.809.465,78)
(589.237.206,68)

(64.113.337,19)
(34.914.170,49)
(28.835.302,84)
(4.848.555,10)
(132.711.365,62)

(17.105.749,02)
(10.664.142,99)
(8.872.456,98)
(1.742.829,89)
(38.385.178,88)

(34.000.000,00)
(12.237.620,62)
(11.989.418,05)
(1.728.325,95)
(59.955.364,62)

(531.004.631,70)
(30.939.864,92)
(21.444.851,34)
(3.778.785,84)
(587.168.133,80)

(64.113.337,19)
(33.939.170,68)
(27.495.813,36)
(4.738.937,35)
(130.287.258,58)

(17.105.749,02)
(10.368.527,39)
(8.537.273,03)
(1.732.887,99)
(37.744.437,43)

(34.000.000,00)
(11.927.012,82)
(11.556.763,21)
(1.628.922,12)
(59.112.698,15)

2.000.000,00

47.260,29

0,00

(254.437,47)

0,00

0,00

0,00

0,00

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων
Μείον: φόρος εισοδήματος

(483.573.601,31)
210.112.615,93

(30.143.329,36)
6.266.697,52

(10.446.223,33)
37.269.976,31

(34.703.586,05)
9.772.994,08

(485.919.494,86)
210.416.281,56

(30.086.483,65)
7.213.347,38

(10.662.105,07)
37.397.476,09

(33.997.415,02)
10.006.884,51

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους

(273.460.985,38)

(23.876.631,84)

26.823.752,98

(24.930.591,97)

(275.503.213,30)

(22.873.136,27)

26.735.371,02

(23.990.530,51)

(273.390.248,61)
(70.736,77)

(23.851.071,15)
(25.560,69)

26.869.329,74
(45.576,76)

(24.878.958,48)
(51.633,49)

1.790.222,82
(271.670.762,56)

1.783.870,97
(22.092.760,87)

5.679.351,98
32.503.104,96

(1.683.645,00)
(26.614.236,97)

1.790.222,82
(273.712.990,48)

1.783.870,97
(21.089.265,30)

5.679.351,98
32.414.723,00

(1.683.644,99)
(25.674.175,50)

(271.600.025,79)
(70.736,77)

(22.067.200,18)
(25.560,69)

32.548.681,72
(45.576,76)

(26.562.603,48)
(51.633,49)

(0,2054)

(0,0216)

0,0180

(0,0196)

(0,2070)

(0,0208)

0,0179

(0,0189)

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

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 χρήσηπου έληξε την 31/12/2014 και αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα πρότυπα, οι τροποποιήσεις και οι διερμηνείες που έχουν εφαρμογή από 1/1/2015 και μετά, όπως
παρατίθενται στη σημείωση 2.6 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.
2.Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
3. Στις οικονομικές καταστάσεις του εννεάμηνου 2015 η Τράπεζα επαναξιολόγησε και μετέβαλε τον τρόπο χειρισμού των νομικών εξόδων τα οποία επιρρίπτονται στους δανειολήπτες βάσει των συμβάσεων που οι τελευταίοι έχουν υπογράψει με την Τράπεζα. Με τη μεταβολή αυτή τα εν λόγω έξοδα επιρρίπτονται και προσαυξάνουν τους δανειακούς λογαριασμούς
των πελατών, οι οποίοι στη συνέχεια ελέγχονται ως προς την απομείωσή τους. Αναλυτική πληροφόρηση παρατίθεται στη σημείωση 2.4 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.
4. Στις οικονομικές καταστάσεις του εννεάμηνου 2015 η Τράπεζα επαναξιολόγησε των ωφέλιμη ζωή των παγίων στοιχείων της τόσο των άυλων όσο και των ενσώματων. Αναλυτική πληροφόρηση παρατίθεται στη σημείωση 2.5 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.
5. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματιστεί για επίδικες υποθέσεις κατά των εταιρειών του Ομίλου ανέρχεται σε ευρώ 2.933.334,87, το οποίο αφορά κατά 2.927.911,66 την Τράπεζα και το υπόλοιπο τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου.
Το ποσό των προβλέψεων που έχει σχηματισθεί για λοιπούς γενικούς κινδύνους, ανέρχεται συνολικά σε ευρώ 8.140.142,14, το οποίο αφορά κατά ποσό 8.020.142,14 την Τράπεζα και το υπόλοιπο τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου.
6. 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.
7. Το απασχολούμενο προσωπικό για τις εταιρείες του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανήλθε σε 902 άτομα, ενώ για την Τράπεζα σε 880 άτομα. Στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, το προσωπικό για τις εταιρείες του Ομίλου ανερχόταν σε 912 άτομα, ενώ για την Τράπεζα σε 889 άτομα.
8. Η Τράπεζα και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου για τις οποίες έχουν δικαιοδοσία οι ελληνικές φορολογικές αρχές, έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3943/2011 και με την έκδοση της σχετικής έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης οι χρήσεις 2011 και 2012 θεωρούνται περαιωμένες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011.
Όσον αφορά στο αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2013, σύμφωνα με την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης 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. Επίσης και για την κλειόμενη χρήση 2014, σύμφωνα με την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης η οποία χορηγήθηκε στην Τράπεζα μετά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης του
φόρου εισοδήματος, δεν υφίστανται ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Τράπεζα δεν έχει συμμορφωθεί από κάθε ουσιώδη άποψη στις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Δεν υπάρχουν εκκρεμείς φορολογικά χρήσεις για την Τράπεζα, ενώ για τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου ανέλεγκτη φορολογικά είναι η χρήση 2010, για την οποία έχει σχηματισθεί
πρόβλεψη ύψους ευρώ 47 χιλ. περίπου, ποσό που εκτιμάται ότι καλύπτει τυχόν υποχρεώσεις μελλοντικής καταβολής.Για αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των θυγατρικών εταιρειών, παραπέμπουμε στη σημείωση 24.2 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.
9. Οι συναλλαγές του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν:
•Με συνδεδεμένες εταιρείες: απαιτήσεις ευρώ 2.191.161,22, υποχρεώσεις ευρώ 371.349.890,28, έσοδα ευρώ 74.659,68, έξοδα ευρώ5.064.193,02.
•Με μέλη διοίκησης: απαιτήσεις ευρώ 730.978,48, υποχρεώσεις ευρώ 1.500.779,16, έσοδα ευρώ 24.787,88, έξοδα ευρώ 1.194.208,01, εκ των οποίων ποσό ευρώ 1.176.707,23 αφορά μισθούς και ημερομίσθια, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους ευρώ17.500,78 αφορά τόκους έξοδα για τον Όμιλο.
Για δε την Τράπεζα έχουν ως ακολούθως:
•Με συνδεδεμένες εταιρείες: απαιτήσεις ευρώ 29.136.815,71, υποχρεώσεις ευρώ 395.797.638,21, εκτός ισολογισμού στοιχεία ευρώ 2.195,00, έσοδα ευρώ 304.394,18, έξοδα ευρώ 6.515.737,79.
•Με μέλη διοίκησης:απαιτήσεις ευρώ 541.290,72, υποχρεώσεις ευρώ 1.464.544,93, έσοδα ευρώ 20.948,57, έξοδα ευρώ 679.310,85, εκ των οποίων ποσό ευρώ 661.868,69 αφορά μισθούς και ημερομίσθια, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους ευρώ 17.442,16 αφορά τόκους έξοδα για την Τράπεζα.
10. Τα «Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους» των Στοιχείων της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος της τρέχουσας καθώς και της συγκριτικής χρήσης 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 περίοδο ήταν αρνητική κατά ευρώ 382.448,68,και αντίστοιχα για τη συγκριτική περίοδο θετική κατά ευρώ 4.347.396,16. Ίδια ακριβώς είναι τα ποσά σε επίπεδο Ομίλου τόσο για την τρέχουσα όσο και για τη συγκριτική
περίοδο.
•Τα καθαρά αναλογιστικά κέρδη μετά από φόρους από προγράμματα καθορισμένων παροχών ύψους ευρώ 2.172.671,50 τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Τράπεζας, ενώ για τη συγκριτική περίοδο η ζημία διαμορφώθηκε σε ευρώ 2.563.525,19 τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Τράπεζας.
11. Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2015, η Τράπεζα κατείχε ίδιες μετοχές της «AtticaBank 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 Σεπτεμβρίου 2015.
12. Στα πλαίσια του άρθρου 2 τουΝ.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 το οποίο έληξε την 30/6/2013, ενώ κατά την 26/07/2013 εξέδωσε με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω
του προγράμματος EMTN (MediumTermNote) 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 (MediumTermNote) 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 και το οποίο έληξε στις 06/02/2015. 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 30/09/2015.
13. Δεν έχει επέλθει διακοπή σε κάποια δραστηριότητα του Ομίλου ή της Τράπεζας.
14.Ο Όμιλος δεν έχει στο χαρτοφυλάκιό του τίτλους εκδόσεως δημοσίου άλλων χωρών.
15. Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα την 23/06/2015 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.
16. Την 24/03/2015 η Τράπεζα προχώρησε σε εξόφληση του ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης Tier ΙΙ, το οποίο είχε εκδοθεί το Μάρτιο του έτους 2005 για ποσό ονομαστικής αξίας 100 εκατ. ευρώ. Μετά και από την τελευταία μερική προεξόφληση που έλαβε χώρα το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2013 ύψους 15,4 εκατ. ευρώ, το υπόλοιπο του δανείου
είχε διαμορφωθεί σε 79 εκατ. ευρώ το οποίο και εξοφλήθηκε στη λήξη του. Αναλυτική πληροφόρηση παρατίθεται στη σημείωση 14 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30/09/2015
17. Με την από 04/02/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την οποία έπαυσαν οι τίτλοι εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου να γίνονται αποδεκτοί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ελληνικές τράπεζες έκαναν χρήση του Μηχανισμού Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (E.L.A.) από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η
χρήση του E.L.A. (Emergency Liquidity Assistance) δημιουργεί υψηλότερο κόστος άντλησης κεφαλαίων σε σχέση με την απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συνεπακόλουθη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας.
18. Την 31/10/2015 ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης, με βάση τα οποία η Attica Bank παρουσιάζει κεφαλαιακή υστέρηση ύψους 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 1.021 εκατ. ευρώ στο δυσμενές, χωρίς όμως να έχουν προσμετρηθεί οι ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης της Τράπεζας. Η Attica Bank
έχει υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, το οποίο αναφέρει λεπτομερώς τις ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης στις οποίες θα προβεί για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών, έτσι ώστε η Τράπεζα της Ελλάδος να καθορίσει το τελικό ύψος των κεφαλαιακών αναγκών, το οποίο θα ανακοινωθεί μέχρι τις 10 Νοεμβρίου
2015. Επίσης ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού «Asset Quality Review», με βάση τα οποία η επιβάρυνση για την Τράπεζα ανήλθε σε 627 εκατ. ευρώ προβλέψεις για ζημίες πιστωτικού κινδύνου. Το συνολικό αποτέλεσμα του AQR εκφράζει τη διαφορά σε σχέση με τις προσωρινές λογιστικές αξίες του
δανειακού χαρτοφυλακίου που δόθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος για τους σκοπούς της άσκησης, πριν την οριστικοποίηση του ελέγχου ανακτησιμότητας των δανείων κατά την 30/06/2015. Ως εκ τούτου δεν εκφράζει προσαρμογή των λογιστικών μεγεθών της Τράπεζας όπως αυτά απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2015. Συγκεκριμένα η
Τράπεζα καταχώρησε προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ύψους 56 εκατ. ευρώ οι οποίες δεν είχαν προσμετρηθεί στις προβλέψεις που δόθηκαν ως βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος για να διενεργήσει την άσκησή της. Συνεπώς μετά την αφαίρεση των προβλέψεων αυτών το τελικό υπόλοιπο της άσκησης διαμορφώνεται σε 572 εκατ. ευρώ. Στις οριστικές
καταστάσεις της Τράπεζας του εννεάμηνου 2015 έχουν σχηματισθεί επιπρόσθετα 417 εκατ. ευρώ προβλέψεις για απομείωση δανείων, εκ των οποίων τα 400 εκατ. ευρώ σχηματίσθηκαν την 30/06/2015 μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του AQR, και τα 17 εκατ. ευρώ αφορούν το Γ΄ τρίμηνο του έτους.
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