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ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK



Εξάλειψη τον Μάρτιο του 2019 της χρηματοδότησης της Τράπεζας μέσω του
ΕLA.



Αύξηση καταθέσεων 17,6% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο της 31.03.2018



Δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 68,7%,
οριακά μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος σε
σχέση με την 31.3.2018 (107,9%).



Μείωση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων κατά 24,4% σε σχέση με την
συγκριτική περίοδο



Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Coverage Ratio):
32,96%



Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας: 15,5%

Για την αποδοτικότητα των εργασιών και την οικονομική θέση της Attica Bank για το Α’
τρίμηνο 2019, η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι:
«Η επαναφορά στην κερδοφορία για την Attica Bank κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, αποτελεί
επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση για τον μετασχηματισμό της
Τράπεζας. Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους, αντιστάθμισε τα μειωμένα έσοδα κατά την
διάρκεια του τριμήνου.
Ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του καθώς αυξήθηκαν σημαντικά τα υπόλοιπα των
καταθέσεων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Η σημαντική αύξηση των καταθέσεων οδήγησε
τον Μάρτιο του 2019 στην εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της
Τράπεζας της Ελλάδος. Η βελτίωση της ρευστότητας αντανακλά την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης
του καταθετικού κοινού στον Όμιλο.
Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ενισχυμένη ρευστότητα και αποκατάσταση του
ισολογισμού του θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και τη βελτίωση
της κερδοφορίας του, με γνώμονα το όφελος των πελατών και των μετόχων του».

Βασικά Σημεία Ισολογισμού
 Από την 21.03.2019 εξαλείφθηκε η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Παροχής
Ρευστότητας.
 Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,3 δισ. ευρώ.


Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από
προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με την
31.12.2018. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 44
εκατ. ευρώ περίπου και οι αποπληρωμές σε 29 εκατ. ευρώ περίπου.



Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 259
εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το Α’ τρίμηνο 2019, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις
κατά πελατών ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ ενώ η αναστροφή τωνπροβλέψεων απομείωσης
στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθε σε 8,2 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το
σύνολο των προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου σε 267 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό
για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 5,3 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από προβλέψεις απομείωσης
για δάνεια και απαιτήσεις ύψους 10,3 εκατ. ευρώ και αναστροφή πρόβλεψης για χρεόγραφα και
εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους 5 εκατ. ευρώ.



Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 34,33% (2018:33,48%), ενώ
η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Coverage Ratio) από τις συνολικές
προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 32,96% (2018:34,01%) χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.



Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,3 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 17,6% σε σχέση με την
31.03.2018.



Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε
σε 68,7% για τον Όμιλο, οριακά μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος
σε σχέση με την 31.3.2018 (107,9%).Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για
τον Όμιλο ανήλθε σε 80% κατά την 31.03.2019 και εμφανίζεται οριακά μειωμένος έναντι της
συγκριτικής χρήσης (2018: 80,9%).

Επίδοση Ομίλου


Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,5 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.



Τα Αποτελέσματα από Πράξεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε συνολικά 3,4 εκατ.
ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2019, επηρεασμένα θετικά από τα κέρδη που προέκυψαν από την πώληση
των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού
ανακυκλωθέντος στα αποτελέσματα αποθεματικού).



Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 37,4% σε
σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2018. Στα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου περιλαμβάνονται
προβλέψεις για το κόστος αποζημίωσης του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που διενεργήθηκε
την προηγούμενη χρήση ποσού 4,2 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και
αφαιρουμένου του κονδυλίου της πρόβλεψης της αποζημίωσης της εθελουσίας εξόδου, η
ποσοστιαία μείωση της τρέχουσας περιόδου έναντι της συγκριτικής περιόδου είναι 8,8%.



Τα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση 30,2% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Εάν
εξαιρεθεί το κονδύλι των ενοικίων για τη συγκριτική περίοδο στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ
16, η μείωση των λειτουργικών εξόδων ανέρχεται σε 13%.
ATTICA BANK
Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Σημείωση: Η Ενδιάμεση Ενοποιημένη Συνoπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση του Α’ τριμήνου
2019,καθώς και οι σημειώσεις που τη συνοδεύουν, θα αναρτηθούν την 27/06/2019 στην ιστοσελίδα
της Τράπεζας, www.atticabank.gr
2

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Μαρ-19

Μαρ-18

Δ EUR

Δ%

Καθαρά έσοδα από τόκους

12.475

19.383

-6.907

-35,64%

Καθαρά έσοδα προμηθειών

1.363

2.098

-735

-35,05%

Σύνολο εσόδων

23.051

21.904

1.147

5,24%

Σύνολο εξόδων

-16.214

-21.449

-5.234

-24,40%

6.836

455

6.381

1.402,19%

-5.795
47
1.088
-435
653

-5.383
-2.905
-7.833
1.881
-5.951

413
2.953
8.921
-2.316
6.605

7,67%
101,63%
113,90%
-123,13%
110,98%

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων
Σύνολο προβλέψων
Αποτελέσματα συγγενών
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους

Μαρ-19

Δεκ-18

Δ EUR

Δ%

1.825.459

1.845.138

-19.679

-1,07%

1.566.670

1.592.144

-25.474

-1,60%

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων (FVOCI)

872.356

909.288

-36.932

-4,06%

Πάγια και άϋλα στοιχεία, επενδύσεις σε
ακίνητα

140.338

139.922

416

0,30%

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

421.562

420.357

1.205

0,29%

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

315.150

288.795

26.355

9,13%

3.316.075

3.350.505

-34.430

-1,03%

381.338

424.649

-43.311

-10,20%

2.281.737

2.281.875

-138

-0,01%

165.369

153.085

12.284

8,02%

2.828.444

2.859.609

-31.165

-1,09%

487.631

490.897

-3.265

-0,67%

3.316.075

3.350.505

-34.430

-1,03%

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες
(προ προβλέψεων)
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες
(μετά από προβλέψεις)

Σύνολο ενεργητικού
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Υποχρεώσεις προς πελάτες
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων
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