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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK  
 
 
 

 
 

 Αύξηση καταθέσεων: 19% σε σχέση με τη συγκριτική χρήση 31.12.2017 
 

 Σημαντική μείωση χρηματοδότησης μέσω ELA και σωρευτική μείωση κατά 
820 εκατ. ευρώ σε σχέση με τη συγκριτική χρήση 31.12.2017. Μηδενισμός 
χρηματοδότησης μέσω ELA κατά τον Μάρτιο 2019 
 

 Μείωση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων κατά 5,4% σε σχέση με την 
συγκριτική περίοδο 

 
 Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio)1:  33,48%. Μείωση κατά 

2 δις ή κατά 70% περίπου σε διάστημα 2 ετών 
 

 Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Coverage Ratio): 
34,01%  

 
 Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας: 16,6% 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

 

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

2018, η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι: 

 

«Κατά την κλειόμενη χρήση 2018 ο Όμιλος συνέχισε τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές, με στόχο 
την υλοποίηση του επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου, ώστε να επιτύχει  κερδοφόρο ανάπτυξη,  
δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του. 

Ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του καθώς αυξήθηκαν σημαντικά τα υπόλοιπα των 
καταθέσεων. 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.   

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής της δεύτερης τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 700,5 εκατ. ευρώ, ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια 
του Ομίλου, ενώ σηματοδοτεί την ουσιαστική εξυγίανση του χαρτοφυλακίου. Ο Όμιλος της Attica Bank, 
με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα συνεχίσει να εργάζεται για την βελτίωση 
της κερδοφορίας και της ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας, με γνώμονα το όφελος των πελατών 
και των μετόχων του». 

 



 

 

Βασικά Σημεία Ισολογισμού  

 Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ.  

 Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από 

προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ έναντι 2,2 δισ. ευρώ την 31.12.2017. Να σημειωθεί ότι την 

26.10.2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης του Junior Note ονομαστικής αξίας 357 εκατ. 

ευρώ που αφορά στη συναλλαγή Metexelixis και η Τράπεζα προέβη σε λογιστική αποαναγνώριση 

χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ονομαστικής αξία 701 εκατ. ευρώ περίπου. Από 

τη συναλλαγή αυτή η Τράπεζα αναγνώρισε κέρδος 47 εκατ. ευρώ, ποσό που αναγνωρίστηκε κατά 

το τελευταίο τρίμηνο του έτους μέσω της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης. 

 Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 253 
εκατ. ευρώ, αφού υπολογισθεί και η επίπτωση της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9, ύψους 98,2 εκατ. ευρώ. 
Σε ό,τι αφορά τη χρήση 2018, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 
ανήλθαν σε 22,8 εκατ. ευρώ ενώ οι προβλέψεις απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και 
χρεογράφων ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων 
πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου σε 27,5 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική χρήση 
ανήλθε σε 73,5 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο αποκλειστικά από προβλέψεις απομείωσης για δάνεια 
και απαιτήσεις.  

 Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 33,48% (2017:37%), ενώ η 
κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Coverage Ratio) από τις συνολικές 
προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 34,01% (2017:40%) χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις. 

 Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,3 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 18,6% σε σχέση με την 
31.12.2017.  

 Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 80,9% κατά την 
31.12.2018 βελτιωμένος έναντι ποσοστού 138,6% την 31.12.2017.  

 Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας ανήλθε κατά την 31.12.2018 σε 
95 εκατ. ευρώ μειωμένη κατά 820 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2017 

 

Επίδοση Ομίλου 

 Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 56 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 90,5 
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή χρήση στα οποία συμπεριλαμβάνεται το τίμημα από τη 
συναλλαγή της 2ης  τιτλοποίησης ύψους 47 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα το τίμημα που περιλαμβάνεται 
στην συγκριτική χρήση 2017 ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ.  

 Οι αμοιβές και  τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 12,6% στην 
κλειόμενη χρήση 2018 έναντι της συγκριτικής χρήσης λόγω της μείωσης του προσωπικού της 
Τράπεζας κατά 164 άτομα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος της εθελουσίας 
εξόδου. 

 Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων παρουσιάζουν μείωση 1,8% σε σχέση με τη 
συγκριτική χρήση. Εάν συνυπολογισθεί το κονδύλι της πρόβλεψης απομείωσης λοιπών στοιχείων 
του ενεργητικού, τότε τα συνολικά γενικά λειτουργικά έξοδα της κλειόμενης χρήσης θα εμφανίζονται 
μειωμένα κατά 26,7% σε σχέση με τη χρήση 2017. 

 

ATTICA BANK 

Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 

Σημείωση: Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018, καθώς και οι σημειώσεις που τη συνοδεύουν, θα 
αναρτηθούν την 23.04.2019 στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.atticabank.gr 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atticabank.gr/


 

 

Ποσά σε χιλ. Ευρώ      

Κατάσταση αποτελεσμάτων Δεκ-18 Δεκ-17 Δ EUR Δ % 

          

Καθαρά έσοδα από τόκους 69.290 86.992 -17.703 -20,35% 

          

Καθαρά έσοδα προμηθειών 6.956 10.626 -3.670 -34,54% 

          

Σύνολο εσόδων 127.987 166.629 -38.642 -23,19% 

          

Σύνολο εξόδων -71.978 -76.116 -4.138 -5,44% 

          

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 56.009 90.513 -34.504 -38,12% 

          

Σύνολο προβλέψων -30.718 -88.425 -57.707 -65,26% 

Κόστος αποζημίωσης προγράμματος 
αποχώρησης προσωπικού 

-17.214 0 17.214 - 

Αποτελέσματα συγγενών -3.329 -953 2.376 249,16% 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 4.748 1.134 3.613 318,50% 

Φόρος εισοδήματος -7.105 -704 6.400  

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους -2.357 430 2.787  

 

          
     

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Δεκ-18 Δεκ-17 Δ EUR Δ % 

Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες  
(προ προβλέψεων) 

1.845.138 2.666.741 -821.603 -30,81% 

          

Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες 

(μετά από προβλέψεις) 
1.592.144 2.192.074 -599.930 -27,37% 

          

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών συνολικών εσόδων (FVOCI) 

909.288 - - - 

          

Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα για 

πώληση 
- 581.022 - - 

          

Πάγια και άϋλα στοιχεία, επενδύσεις σε 

ακίνητα 
139.921 133.431 6.490 4,86% 

          

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 420.357 376.402 43.955 11,68% 

          

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 288.795 254.520 34.275 13,47% 

          

Σύνολο ενεργητικού 3.350.505 3.537.449 -186.945 -5,28% 

          

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 424.649 943.451 -518.802 -54,99% 

          

Υποχρεώσεις προς πελάτες 2.281.875 1.924.131 357.744 18,59% 

          

Λοιπές υποχρεώσεις 153.085 37.162 115.923 311,94% 

          

Σύνολο υποχρεώσεων 2.859.609 2.904.744 -45.136 -1,55% 

          

Ίδια Κεφάλαια 490.897 632.705 -141.808 -22,41% 

      

Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων 3.350.505 3.537.449 -186.943 -5,28% 

 


