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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 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 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 27ης Μαΐου 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 Ιαν31 Μαρ 2015

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 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
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31 Μαρ 2015

31 Δεκ 2014

31 Μαρ 2015

31 Δεκ 2014

74.261.967,42
32.153.494,67
228.253,20
7.064.697,73
3.179.186.003,46
79.925.700,21
10.196.278,77
0,00
14.547.699,98
29.517.431,35
46.510.282,60
32.098.605,98
144.424.097,56
222.450.610,12

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
31.940.694,24
137.931.523,61
214.390.447,38

73.915.470,02
32.140.277,18
228.253,20
6.952.367,36
3.179.186.003,46
79.925.700,21
10.196.278,77
11.809.645,05
12.446.379,96
29.320.030,93
46.510.282,60
32.064.561,23
144.374.436,49
221.164.677,97

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
31.903.945,24
137.882.231,47
211.391.756,27

3.872.565.123,05

3.956.299.351,08

3.880.234.364,43

3.962.330.156,45

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

494.683.535,30
2.966.655.421,34
527.336,03
0,00
14.490.048,83
19.017.105,66
3.250.830,93
25.260.643,52

203.311.951,39
3.254.342.548,00
0,00
79.256.000,00
12.399.891,90
19.025.168,43
3.338.510,63
29.603.010,99

494.683.535,30
2.981.916.193,89
527.336,03
0,00
14.412.625,23
18.844.636,48
3.219.780,53
23.108.936,76

203.311.951,39
3.268.298.630,09
0,00
79.229.431,31
12.323.887,26
18.852.699,25
3.306.903,08
27.371.452,44

Σύνολο υποχρεώσεων

3.523.884.921,61

3.601.277.081,34

3.536.713.044,22

3.612.694.954,82

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
Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες

Μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές)
Μετοχικό κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές)
Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ)
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Σωρευμένα κέρδη/(ζημιές)
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
(6.146.265,07)
(512 127 753 93)
(512.127.753,93)
347.284.739,10

313.738.243,50
100.199.999,90
95.570.496,60
356.050.018,10
(1.065.659,97)
(510 903 171 07)
(510.903.171,07)
353.589.927,06

313.738.243,50
100.199.999,90
95.570.496,60
356.050.018,10
(6.387.680,57)
(515 649 757 32)
(515.649.757,32)
343.521.320,21

313.738.243,50
100.199.999,90
95.570.496,60
356.050.018,10
(1.304.042,68)
(514 619 513 79)
(514.619.513,79)
349.635.201,63

1.395.462,34
348.680.201,44

1.432.342,68
355.022.269,74

0,00
343.521.320,21

0,00
349.635.201,63

3.872.565.123,05

3.956.299.351,08

3.880.234.364,43

3.962.330.156,45

1 Ιαν31 Μαρ 2014

1 Ιαν31 Μαρ 2015

39.272.444,92
(18.589.998,79)
20.682.446,13

56.075.943,77
(27.734.965,78)
28.340.977,99

39.272.444,55
(18.643.647,63)
20.628.796,92

56.075.943,13
(27.787.318,29)
28.288.624,84

9.436.978,52
(473.652,50)
8.963.326,02

8.017.855,45
(846.358,04)
7.171.497,41

8.849.759,17
(670.388,80)
8.179.370,37

7.227.311,06
(1.143.987,65)
6.083.323,41

757.645,30
507.749,46

3.906.311,61
2.369.094,73

759.517,71
858.060,26

3.906.451,01
2.273.321,72

30.911.166,91

41.787.881,74

30.425.745,26

40.551.720,98

(19.206.422,71)
(10.094.237,41)
(5.960.533,07)

(18.510.751,84)
(11.658.397,36)
(7.393.409,75)

(19.206.422,71)
(9.797.127,07)
(5.648.032,26)

(18.510.751,84)
(11.353.257,55)
(6.902.898,57)

Αποσβέσεις
Σύνολο λειτουργικών εξόδων

(1.604.763,50)
(36.865.956,69)

(1.314.215,78)
(38.876.774,73)

(1.597.591,27)
(36.249.173,31)

(1.308.049,63)
(38.074.957,59)

0,00

(87.386,26)

0,00

0,00

Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων
Μείον: φόρος εισοδήματος

(5.954.789,78)
4.696.359,38

2.823.720,75
(2.170.101,75)

(5.823.428,05)
4.793.184,52

2.476.763,39
(2.026.870,52)

Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους

(1.258.430,40)

653.619,00

(1.030.243,53)

449.892,87

(1.221.550,06)
(36.880,34)

590.783,53
62.835,47

(5.083.637,89)
(6.342.068,29)

4.129.742,72
4.783.361,72

(5.083.637,89)
(6.113.881,42)

4.129.742,72
4.579.635,59

(6.305.187,95)

4.720.526,25

(36.880,34)

62.835,47

(0,0025)

(0,0009)

(0,0024)

(0,0010)

Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες

Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

31 Μαρ 2015

31 Μαρ 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ

31 Μαρ 2015

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 Ιαν31 Μαρ 2015

31 Μαρ 2014

Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

37.053.391,01

(70.003.521,37)

36.970.392,36

(69.986.867,64)

Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

(1.865.680,05)

4.524.599,53

(1.809.546,64)

4.531.451,25

Σύνολο εισροών (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(79.256.000,00)

(37.916,81)

(79.256.000,00)

(37.916,81)

Σύνολο εισροών (εκροών) περιόδου

(44.068.289,04)

(65.516.838,65)

(44.095.154,28)

(65.493.333,20)

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

106.415.462,09

88.522.306,89

106.055.747,20

87.995.271,71

1 Ιαν31 Μαρ 2014

Ζημία απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Γενικά λειτουργικά έξοδα

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

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2015 και 31.03.2014 αντίστοιχα)

ΤΡΑΠΕΖΑ

1 Ιαν31 Μαρ 2014

1 Ιαν31 Μαρ 2015

1 Ιαν31 Μαρ 2014

355.022.269,74

409.701.951,12

349.635.201,63

404.282.692,05

(6.342.068,29)

4.783.361,72

(6.113.881,42)

4.579.635,59

0,00

(37.916,81)

0,00

(37.916,81)

348.680.201,44

414.447.396,03

343.521.320,21

408.824.410,83

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Στη σημείωση 2.3 επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά στις ουσιώδεις αβεβαιότητες που απορρέουν από τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και τις τρέχουσες εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν τον τραπεζικό κλάδο, κυρίως όσον αφορά στη ρευστότητα του καθώς επίσης και τη
δυνατότητα της Τράπεζας να καλύψει τις μελλοντικές κεφαλαιακές της ανάγκες όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ουσιώδεις αυτές αβεβαιότητες δύναται να δημιουργήσουν σημαντική αμφιβολία για τη δυνατότητα της Τράπεζας να συνεχίσει απρόσκοπτα την επιχειρηματική της δραστηριότητα.
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2. Η Α’ Επαναληπτική
Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του Α’ εξαμήνου 2015.
3. Τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τα Διεθνή ΠρότυπαΧρηματοοικονομικής 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 2.4 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.
4. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
5. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματιστεί για επίδικες υποθέσεις κατά των εταιρειών του Ομίλου ανέρχεται σε ευρώ 2.931.034,87, το οποίο αφορά κατά 2.925.611,66 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 9.039.024,82, το οποίο αφορά κατά ποσό 8.919.024,82 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 894 άτομα, ενώ για την Τράπεζα σε 871 άτομα. Στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, το προσωπικό για τις εταιρείες του Ομίλου ανερχόταν σε 927 άτομα, ενώ για την Τράπεζα σε 903 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 για την χρήση 2014, για την οποία η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης η οποία θα χορηγηθεί 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 2.189.617,64, υποχρεώσεις ευρώ 361.653.336,87, εκτός ισολογισμού στοιχεία ευρώ 286.836,00, έσοδα ευρώ 24.294,60, έξοδα ευρώ 1.819.280,10.
•Με μέλη διοίκησης: απαιτήσεις ευρώ 756.917,94, υποχρεώσεις ευρώ 1.040.004,52, έσοδα ευρώ 11.987,15, έξοδα ευρώ 399.208,52, εκ των οποίων ποσό ευρώ 389.839,75 αφορά μισθούς και ημερομίσθια, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους ευρώ 9.368,77 αφορά τόκους έξοδα για τον Όμιλο.
Για δε την Τράπεζα έχουν ως ακολούθως:
•Με συνδεδεμένες εταιρείες: απαιτήσεις ευρώ 30.313.362,98, υποχρεώσεις ευρώ 386.098.935,11, εκτός ισολογισμού στοιχεία ευρώ 289.031,00, έσοδα ευρώ 56.299,42, έξοδα ευρώ 2.642.550,79.
•Με μέλη διοίκησης: απαιτήσεις ευρώ 557.521,88, υποχρεώσεις ευρώ 1.011.082,05, έσοδα ευρώ 10.658,90, έξοδα ευρώ 242.003,02, εκ των οποίων ποσό ευρώ 232.644,47 αφορά μισθούς και ημερομίσθια, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους ευρώ 9.358,55 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 3.937.072,99, και αντίστοιχα για τη συγκριτική περίοδο θετική κατά ευρώ 4.328.922,76. Ίδια ακριβώς είναι τα ποσά σε επίπεδο Ομίλου τόσο για την τρέχουσα όσο και
για τη συγκριτική περίοδο.
•Τις καθαρές αναλογιστικές ζημίες μετά από φόρους από προγράμματα καθορισμένων παροχών ύψους ευρώ 1.146.564,90 τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Τράπεζας, ενώ για τη συγκριτική περίοδο η ζημία διαμορφώθηκε σε ευρώ 199.180,04 τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Τράπεζας.
11. Κατά την 31η Μαρτίου 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 31η Μαρτίου 2015.
12. 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 (MediumTermNote) 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 (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. ευρώκαι 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 31/03/2015.
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 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.
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.
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. Κατά την 04/05/2015 υποβλήθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
19 Με στοιχεία 30/04/2015 η εξάρτηση της Τράπεζας από τους μηχανισμούς παροχής ρευστότητας του Ευρωσυστήματος αυξήθηκε κατά 251 εκατ.
εκατ ευρώ σε σχέση με τα υπόλοιπα της 31/03/2015 και διαμορφώθηκε σε συνολικά 731 εκατ.
εκατ ευρώ περίπου
εκατ ευρώ έχουν αντληθεί από το Μηχανισμό Έκτακτης
19.
περίπου. Από το παραπάνω ποσό τα 660 εκατ.
Παροχής Ρευστότητας (E.L.A.) και τα υπόλοιπα 71 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
ΑΘΗΝΑ, 27 ΜΑΪΟΥ 2015
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