Αθήνα, 26/09/2019

Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2019



Αύξηση καταθέσεων 16% σε ετήσια βάση



Ο Δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε
64,9%, οριακά μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά
μειωμένος σε σχέση με την 30.06.2018 (99,2%).



Μείωση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων κατά 8,9% σε ετήσια
βάση



Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash
Coverage Ratio): 32,8%



Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας: 15,2%

Δήλωση Διοίκησης

Τα αποτελέσματα της Attica Bank στο πρώτο εξάμηνο του 2019 παραμένουν θετικά,
επιβεβαιώνοντας την συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση.
Ειδικότερα, κατά το α’ εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την
ρευστότητά του, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με το
πρώτο εξάμηνο του 2018 κατά 16%. Αυτό οδήγησε στη μείωση του δείκτη δανείων
προς καταθέσεις από 99,2% σε 64,9% μέσα σε ένα έτος.
Όσον αφορά στα νέα δάνεια, το πρώτο εξάμηνο του 2019 εκταμιεύθηκαν περίπου €64
εκατ. και η Attica Bank συνεχίζει την προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην
αγορά.
Αναφορικά με την κερδοφορία, το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 9% ετησίως σε
επαναλαμβανόμενη βάση. Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς
και τα σημαντικά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν τα μειωμένα
έσοδα κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.
Η Τράπεζα ολοκληρώνει με επιτυχία την φάση της εξυγίανσης του ισολογισμού της και
είναι έτοιμη να μπει στην φάση της ουσιώδους ανάπτυξης.
Η Τράπεζα έχει πλέον ανακτήσει την εμπιστοσύνη του καταθετικού κοινού και
προετοιμάζεται για τη συστηματική αύξηση των χορηγήσεων. Η επιτάχυνση της
οικονομικής δραστηριότητας, η φοροελάφρυνση και η άρση των περιορισμών στην
προσδοκώμενη κίνηση των κεφαλαίων αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την εγχώρια
ζήτηση και κατ’επέκταση τη ζήτηση για κεφάλαια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του μεγέθους της Τράπεζας
σε συνδυασμό με την πλήρη εξυγίανση του Ισολογισμού και τον εκσυγχρονισμό της
λειτουργίας της.

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 και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν
επίπεδα σε σχέση με την 31.12.2018. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και
αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ περίπου.



Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών
ανήλθαν σε 266 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το εξάμηνο 2019, οι συνολικές προβλέψεις
ανήλθαν σε 14,9 εκατ. ευρώ αποτελούμενες από προβλέψεις για απομείωση δανείων
και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 13,2 εκατ. ευρώ, για τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία του χαρτοφυλακίου FVTOCI ύψους 8,2 εκατ. ευρώ, ενώ η αναστροφή των
προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθε σε
6,5 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 21 εκατ.
ευρώ, αποτελούμενο από προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά
πελατών καθώς και εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους 21,4 εκατ. ευρώ και αναστροφή
πρόβλεψης για χρεόγραφα ύψους 0,4 εκατ. ευρώ.



Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 37,2%
(2018:33,5%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash
Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις,
ανέρχεται σε 32,8% (2018:34%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες
εξασφαλίσεις.



Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,4 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 16% σε σχέση με την
30.06.2018.



Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς
καταθέσεις ανήλθε σε 64,9% για τον Όμιλο, οριακά μειωμένος σε σχέση με την
31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 30.06.2018 (99,2%).Ο Δείκτης
Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 76,1% κατά
την 30.06.2019 και εμφανίζεται μειωμένος έναντι της συγκριτικής χρήσης (2018:
80,9%).



Ποσά σε χιλ. Ευρώ

Ιουν-19

Δεκ-18

Δ EUR

Δ%

Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες
(προ προβλέψεων)

1.816.609

1.845.138

(28.529)

(1,5%)

Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες
(μετά από προβλέψεις)

1.550.419

1.592.144

(41.725)

(2,6%)

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

863.353

909.288

(45.935)

(5,1%)

Πάγια και άυλα στοιχεία, επενδύσεις σε
ακίνητα

159.763

139.922

19.841

14,2%

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

431.026

420.357

10.669

2,5%

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

347.003

288.795

58.208

20,2%

3.351.564

3.350.505

1.059

0,03%

311.926

424.649

(112.723)

(26,6%)

2.388.628

2.281.875

106.753

4,7%

163.249

153.085

10.164

6,6%

2.863.802

2.859.609

4.193

0,2%

487.762

490.897

(3.135)

(0,7%)

3.351.564

3.350.505

1.059

0,03%

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

Επίδοση Ομίλου



Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 6.840 εκατ. ευρώ, στα ίδια
επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.06.2018:6.815).



Τα Αποτελέσματα από Πράξεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε συνολικά
6,6 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 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
9% σε σύγκριση με το εξάμηνο του 2018.



Τα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση 36% 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 22%.

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Ιουν-19

Ιουν-18

Δ EUR

Δ%

Καθαρά έσοδα από τόκους

23.076

38.426

(15.350)

(39,9%)

Καθαρά έσοδα προμηθειών

1.918

3.384

(1.466)

(43,3%)

Σύνολο εσόδων

39.917

43.092

(3.175)

(7,4%)

Σύνολο εξόδων

(33.077)

(36.277)

(3.200)

(8,8%)

6.840

6.815

25

0,4%

(15.782)
0

(21.486)
(17.214)

(5.704)
(17.214)

(26,5%)
-

270

(2.910)

3.180

109,3%

(8.672)
9.186
515

(34.795)
(1.074)
(35.870)

(26.123)

(75,1%)

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων
Σύνολο προβλέψεων
Κόστος αποζημίωσης προγράμματος
αποχώρησης προσωπικού
Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς
εταιρείες
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους

ATTICA BANK
Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
Σημείωση: Η Ενδιάμεση Ενοποιημένη Συνoπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση του Α’ εξαμήνου 2019,καθώς και
οι σημειώσεις που τη συνοδεύουν, θα αναρτηθούν την 26/09/2019 στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.atticabank.gr

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Η
παροχή των στοιχείων και των πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των
αποδεκτών να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες κατά την κρίση τους,
βασιζόμενοι στην προσωπική τους βούληση και αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης
της Attica Bank Α.Τ.Ε..
Ορισμένες δηλώσεις που περιέχονται στο παρόν Δελτίο Τύπου ενδέχεται να αναφέρονται
σε μελλοντικά γεγονότα και πιθανές οικονομικές επιδόσεις. Όπως μεταξύ άλλων η
μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της
αγοράς. Εφιστάται η προσοχή στους αναγνώστες να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις εν
λόγω δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και να διενεργούν τη δική τους έρευνα και
ανάλυση στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Δελτίο Τύπου πριν προβούν στη
διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα. Η
Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να
επικαιροποιεί οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στο παρόν και αναφέρεται στο μέλλον,
εκτός και εάν αυτό απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το υλικό αυτό δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί ή να
μεταδοθεί σε άλλους, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Attica Bank Α.Τ.Ε..

