
 
 

ATTICA BANK: ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' 3ΜΗΝΟΥ 2006 

Όπως είχε τονιστεί και κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2005, η 
αποτύπωση με διαφάνεια των επισφαλειών προηγούμενων χρήσεων και η κάλυψή τους με τις 
σχετικές προβλέψεις καθώς και η λειτουργική και οργανωτική αναδιάρθρωση της Τράπεζας και 
των εταιρειών του Ομίλου, δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία υγιούς ανάπτυξης 
και κερδοφορίας στο άμεσο μέλλον. 

Η εξέλιξη των μεγεθών και τα αποτελέσματα του α' τριμήνου 2006, αποτελούν μια πρώτη ένδειξη 
για την ανάκαμψη των μεγεθών και των αποτελεσμάτων της Τράπεζας, τα οποία, σε ενοποιημένη 
βάση, μετά από φόρους ανήλθαν σε 4.076,3 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 45,4%. 

Πιο συγκεκριμένα:  

Μεγέθη Τράπεζας

Κατά το α' τρίμηνο του 2006: 

 Το ενεργητικό της Τράπεζας ανήλθε σε 2.506,0 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,5% σε 
σχέση με την 31/12/2005.  

 Οι καταθέσεις πελατών και οι συναφείς υποχρεώσεις ανήλθαν σε 2.061,4 εκατ. ευρώ, 
αυξημένες κατά 2,6% έναντι της 31/12/2005.  

 Οι χρηματοδοτήσεις (χορηγήσεις συν εταιρικά ομόλογα) ανήλθαν σε 2.027,8 εκατ. ευρώ, 
αυξημένες κατά 5,8% έναντι της 31/12/2005.  

 Ειδικότερα, οι χορηγήσεις Καταναλωτικής Πίστης αυξήθηκαν κατά 4,7% ενώ οι 
χορηγήσεις Στεγαστικής Πίστης αυξήθηκαν κατά 12,1% έναντι της 31/12/2005.  

 Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 107,6 εκατ. ευρώ και υπερκαλύπτουν 
τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις.  

Χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας  

Ποσά σε εκατ. ευρώ  31/03/2006 (1)  31/12/2005 (2)  Μεταβολή 
(1)/(2)  

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  1.936,0  1.829,6  5,8%  

Από τις οποίες:           

- Καταναλωτική Πίστη  271,5  259,4  4,7%  

- Στεγαστική Πίστη  286,7  255,7  12,1%  

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  91,8  87,4  5,0%  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ  2.027,8  1.917,0  5,8%  



 
 
Αποτελέσματα Τράπεζας  

 Τα κέρδη της Τράπεζας προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε 4.708,4 χιλ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 24,4% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2005. 

 Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 3.694,2 χιλ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 40,9% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2005. 

Τα επιμέρους στοιχεία που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα: 

Αποτελέσματα Τράπεζας α' 3μήνου 2006 (χιλ. ευρώ)  

   3Μ 2006  3Μ 2005  Μεταβολή %  

Καθαρά έσοδα από τόκους  19.405,9  18.565,6  4,5%  

Προμήθειες και άλλα έσοδα  8.419,7  8.284,7  1,6%  

Έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις  2.548,8  1.605,3  58,8%  

Λειτουργικά έσοδα  30.374,4  28.455,6  6,7%  

Έξοδα προσωπικού  13.061,6  12.766,3  2,3%  

Γενικά λειτουργικά έξοδα  6.314,2  5.657,5  11,6%  

Κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων  10.998,6  10.031,8  9,6%  

Αποσβέσεις  1.402,3  1.155,9  21,3%  

Προβλέψεις  4.887,9  5.100,0  -4,2%  

Κέρδη προ φόρων  4.708,4  3.775,9  24,7%  

Αποτέλεσμα μετά από φόρους  3.694,2  2.621,9  40,9%  

Καθαρό περιθώριο επιτοκίου (ΝΙΜ)  3,14  3,10   3,18  

Δείκτης κόστους προς έσοδα  68,41  70,36   68,81  



 
 
Σημειώνουμε ότι, παρά τον έντονο ανταγωνισμό, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (ΝΙΜ) 
διατηρήθηκε στα επίπεδα του α' τριμήνου 2005, σαν αποτέλεσμα της ενεργούς διαχείρισης της 
ρευστότητας της Τράπεζας και της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.  

Ενοποιημένα αποτελέσματα

Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται τα ενοποιημένα αποτελέσματα α' τριμήνου σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2005. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα:  

1. Τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 5.188,9 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 
27,6% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2005.  

2. Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 4.076, 3 χιλ. ευρώ 
αυξημένα κατά 45,4% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2005.  

3. Η μείωση των προμηθειών κατά 10,2%, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το α' τρίμηνο του 
2005 στην ενοποίηση περιλαμβάνονταν και οι προμήθειες από χρηματιστηριακές συναλλαγές 
της Αττικής Κερδώος Ερμής ΧΑΕΠΕΥ, εταιρεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής της 
πούλησε η Τράπεζα τον Μάιο του 2005.  

4. Η αναδιάρθρωση των εταιρειών του Ομίλου, αντανακλάται στη μείωση του δείκτη «Κόστος 
προς Έσοδα», σε 67,74% το α' τρίμηνο του 2006 έναντι 69,83% το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2005.  

  Ενοποιημένα Αποτελέσματα α' 3μήνου 2006 (χιλ. ευρώ)  

   3Μ 2006  3Μ 2005  Μεταβολή %  

Καθαρά έσοδα από τόκους  19.861,5  19.396,1  2,4%  

Προμήθειες και άλλα έσοδα  9.066,1  10.095,8  -10,2%  

Έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις  2.553,2  891,7  186,3%  

Λειτουργικά έσοδα  31.480,8  30.383,6  3,6%  

Έξοδα προσωπικού  13.426,8  13.715,8  -2,1%  

Γενικά λειτουργικά έξοδα  6.466,8  6.309,0  2,5%  

Κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων  11.587,2  10.358,8  11,9%  

Αποσβέσεις  1.430,3  1.191,4  20,1%  



 
 

Προβλέψεις  4.968,0  5.100,0  -2,6%  

Κέρδη προ φόρων  5.188,9  4.067,4  27,6%  

Αποτέλεσμα μετά από φόρους  4.076,3  2.804,0  45,4%  

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ)  3,15  3,13  3,22  

Δείκτης κόστους προς έσοδα  67,74  71,64  69,83  

Τα αποτελέσματα των επιμέρους θυγατρικών εταιρειών δίνονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Εταιρεία  Αποτελέσματα προ φόρων 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

Αποτελέσματα μετά από φόρους 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

3Μ 2006  3Μ 2005  3Μ 2006  3 Μ 2005    

Αττικής Leasing  204,6  157,6  145,2  102,5  

Attica ΑΕΔΑΚ  159,8  16,3  151,0  16,4  

Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική  2,3  -6,6  0,7  -6,6  

Attica Ventures  65,2  59,7  50,6  42,9  

Πρακτορειακών Ασφαλίσεων  48,6  -  34,5  -  

Σημειώνουμε το θετικό αποτέλεσμα της Attica Α.Ε. Πρακτορειακών Ασφαλίσεων, η οποία 
λειτουργεί βασικά έξι μήνες και μέσω της οποίας η Τράπεζα ενεργοποιείται στην παροχή 
τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών.  

Για το α' τρίμηνο 2006 πρέπει επίσης να σημειωθεί η λειτουργία του 61ου καταστήματος της 
Τράπεζας στον Ασπρόπυργο Αττικής. 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 


