
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Αθήνα, 15.03.2018 

 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK  
 
 

- Κέρδη προ φόρων 1,1 εκατ. ευρώ. Κέρδη μετά από φόρους 0,4 εκατ. ευρώ 
 
-  Ίδια Κεφάλαια 632,7 εκατ. ευρώ 
 
- Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 17,1% σε σχέση με την συγκριτική χρήση 
 
- Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) 15% 
 
- Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) 1 37%  
 
- Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) 40%  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περιλαμβάνει τα εκτός ισολογισμού στοιχεία της Τράπεζας.  

 

Για την αποδοτικότητα τω εργασιών και την οικονομική θέση της Attica Bank για το 

2017, η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι: 

«Κατά την κλειόμενη χρήση 2017 ο Όμιλος επανήλθε  στην κερδοφορία η οποία αποτελεί 
επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση από το Σεπτέμβριο του 2016. 
Παράλληλα ενισχύθηκε περαιτέρω ο Ισολογισμός του Ομίλου με το σχηματισμό πρόσθετων 
προβλέψεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη θωράκισή του. Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη 
του έτους 2017 της Attica Bank αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των κινήσεων εσωτερικής 
αναδιοργάνωσης, σε συνάρτηση με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την εφαρμογή αρχών 
σύγχρονου Management, οι οποίες σηματοδοτούν ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχή 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της Τράπεζας. 

Οι προοπτικές αυτές ενδυναμώνονται περαιτέρω με δεδομένη τη σταθεροποίηση της ελληνικής 
οικονομίας όπως άλλωστε προκύπτει και από τη βελτίωση μιας σειράς βασικών μακροοικονομικών 
και δημοσιονομικών δεικτών. 

Εντός του οικονομικού περιβάλλοντος αυτού και κατά το έτος 2017 η Τράπεζα ακολούθησε το 
στρατηγικό της σχεδιασμό συνεχίζοντας τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές που άρχισαν να 
εφαρμόζονται εντός του 2016, βελτιώνοντας τη δομή των μεγεθών της.  

Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου κοινών μετοχών 
(CET 1) παραμένει σε υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 15%.  

Ο Όμιλος της Attica Bank, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης μη 
εξυπηρετούμενων δανείων τον Αύγουστο του 2017, συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της 
κεφαλαιακής του βάσης και στο πλαίσιο αυτό η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 198 εκατ. ευρώ. Η αύξηση 
πραγματοποιείται ώστε να αποπληρωθούν οι προνομιούχες μετοχές ύψους 100,2 εκατ. ευρώ και 
να ενισχυθεί με το υπόλοιπο ποσό ακόμη περισσότερο η φερεγγυότητά της έτσι ώστε  να 
πραγματοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις και να ανταποκριθεί με συνέπεια στην ανάγκη 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, με τελικό σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας της και τη δημιουργία εκ νέου 
εσωτερικού κεφαλαίου προς ενίσχυση και της θέσης των μετόχων της.» 
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ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

- Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε  20,5 εκατ. ευρώ 
(μη συμπεριλαμβανομένου του έκτακτου κέρδους των 70 εκατ. ευρώ από την μεταβίβαση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων), έναντι 12,4 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση, αυξημένα δηλαδή 
κατά 65,6% σε ετήσια βάση. 

- Το μετά από φόρους αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 
49,8 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης. 

- Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 1,04 εκατ. ευρώ, 
έναντι ζημίας 46,3 εκατ. ευρώ τη συγκριτική χρήση. 

- Συνοπτικά, οι μεταβολές στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης μεταξύ των χρήσεων 2017, 
2016 παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

*Θετικές μεταβολές αυξάνουν τα κέρδη μετά από φόρους και αντίστροφα. 

- Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 632,7 εκατ. ευρώ 

- Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.  

- Σε ό,τι αφορά τη χρήση που έληξε την 31.12.2017, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και 
απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 73,5 εκατ. ευρώ και οι προβλέψεις απομείωσης λοιπών 
στοιχείων του ενεργητικού σε 14,9 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων 
του Ομίλου σε 88,4 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική χρήση ανήλθε σε 52,5 εκατ. 
ευρώ, αποτελούμενο από ποσό 40 εκατ. ευρώ από τις προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και 
απαιτήσεις και ποσό 12,5 εκατ. ευρώ για προβλέψεις απομείωσης λοιπών στοιχείων του 
ενεργητικού. Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 
ανήλθαν σε 474,7 εκατ. ευρώ, μετά και τη διαγραφή των προβλέψεων απομείωσης ύψους 806,2 
εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,33 δισ. 
ευρώ, το οποίο μεταβιβάσθηκε και αποαναγνωρίστηκε τον Αύγουστο του 2017.   

- Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανέρχεται σε 37% (2016:55,4%), ενώ η 
κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης 
για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 40% (2016:49,9%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 
εμπράγματες εξασφαλίσεις. 

- Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού είναι μειωμένα κατά 14,7 εκατ. ευρώ περίπου και 
διαμορφώθηκαν σε 38,5 εκατ. ευρώ περίπου (2016: 53,2 εκατ. ευρώ), παρουσιάζοντας ποσοστιαία 
μείωση της τάξης του 20,6%, αφού αφαιρεθεί το μη επαναλαμβανόμενο κόστος εθελουσίας εξόδου 
που έλαβε χώρα τη χρήση 2016 ύψους 4,75 εκατ. ευρώ.  

- Τα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν σημαντική μείωση κατά 17,1% σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση.  

- Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 20,5 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 
του 2016, ήτοι αύξηση 27,1% ενώ τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 10,6 εκατ. 
ευρώ (2016: 10,9 εκατ.). Η μείωση των καθαρών εσόδων από προμήθειες οφείλεται σε έξοδα που 
σχετίζονται με τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στις εμπορικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες (POS, 
Visa κλπ) τα οφέλη των οποίων αναμένεται να καρπωθεί ο Όμιλος, κυρίως σε μελλοντικές 
περιόδους. 
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- Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,92 δισ. ευρώ περίπου αυξημένες κατά 1,7% σε σχέση με την 
31.12.2016. Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας ανήλθε κατά την 
31.12.2017 σε 915 εκατ. μειωμένος κατά 100 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη 
εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,331 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ. Οι 
χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ την 31.12.2017, έναντι 2,8 δισ. ευρώ 
στην προηγούμενη χρήση του 2016, αντικατοπτρίζοντας την ακολουθούμενη με συνέπεια 
στρατηγική απομόχλευσης και εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. 

- Αναφορικά με την επίπτωση του ΔΠΧΑ 9, η Τράπεζα θα κάνει χρήση των μεταβατικών διατάξεων 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2395. Το ποσό που θα επιβαρύνει τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου την 
1.1.2018 και με δεδομένο ότι η σχετική άσκηση βρίσκεται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας, έχει 
εκτιμηθεί από 80 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ. 

 

 

 

 

ATTICA BANK 

Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., θα αναρτηθεί την 15/03/2018 
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.atticabank.gr 

  

http://www.atticabank.gr/
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Ποσά σε χιλ. Ευρώ  Όμιλος Όμιλος   

Κατάσταση αποτελεσμάτων Δεκέμβριος-17 Δεκέμβριος-16 Δ EUR Δ % 

          

Καθαρά έσοδα από τόκους 86.992 86.695 297  0,3% 

          

Καθαρά έσοδα προμηθειών 10.626 10.894 (268)  -2,5% 

          

Σύνολο εσόδων 166.629 104.227 62.402  59,9% 

          

Σύνολο εξόδων -76.116 -91.843 15.727  -17,1% 

          

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 90.513 12.384 78.129  630,9% 

          

Σύνολο προβλέψων -88.425 -52.517 (35.908) 68,4% 

Αποτελέσματα συγγενών -953 -2.198 1.245  -56,6% 

Κέρδη προ φόρων 1.134 -42.331 43.465  102,7% 

Φόρος εισοδήματος -704 -7.498 6.794  -90,6% 

Κέρδη μετά από φόρους 430 -49.829 50.259  100,9% 

 

 

          
     

          
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες  
(προ προβλέψεων) 2.666.741 3.984.617 (1.317.876) -33,1% 

          
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες  
(μετά από προβλέψεις) 2.192.074 2.776.959 (584.885) -21,1% 

          
Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για 
πώληση 573.147 50.737 522.410 1029,6% 

          
Πάγια και άϋλα στοιχεία, επενδύσεις σε 
ακίνητα 133.431 128.479 4.952 3,9% 

          

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 376.402 377.243 (841) -0,2% 

          

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 285.317 271.733 13.584 5,0% 

          

Σύνολο ενεργητικού 3.560.371 3.605.149 (44.778) -1,2% 

          

Υποχρεώσεις         

          

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 943.451 1.025.342 (81.891) -8,0% 

          

Υποχρεώσεις προς πελάτες 1.924.131 1.892.750 31.381 1,7% 

          

Λοιπές υποχρεώσεις 60.084 53.151 6.933 13,0% 

          

Σύνολο υποχρεώσεων 2.927.667 2.971.244 (43.576) -1,5% 

          

Ίδια Κεφάλαια 632.705 633.905 (1.200) -0,2% 

          

Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων 3.560.371 3.605.149 (44.778) -1,2% 

 


