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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 29-8-2006 
ATTICA BANK: ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Α’ 6ΜΗΝΟΥ 2006 

 
Ο Απολογισμός α’ εξαμήνου 2006 της Τράπεζας Αττικής A.E., χαρακτηρίζεται από: 
 

- Τη σταδιακή ανάκαμψη των μεγεθών και των λειτουργικών εσόδων της Τράπεζας 
μετά την αναδιάρθρωση και εξυγίανση του χαρτοφυλακίου στη χρήση 2005 

- Την ολοκλήρωση της εγκατάστασης όλων των modules του βασικού πληροφοριακού 
συστήματος Globus, γεγονός που δημιουργεί τις δυνατότητες περαιτέρω 
εκσυγχρονισμού των διαδικασιών και προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών 

-  Την εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων μέτρησης πιστωτικών κινδύνων για  την  
αποτελεσματικότερη αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και τον καλύτερο 
έλεγχο του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου 

- Τη λειτουργία του συστήματος e-banking που διευρύνει τα κανάλια εξυπηρέτησης της 
πελατείας 

- Τη λειτουργία δύο νέων καταστημάτων, ενώ επίκειται η λειτουργία άλλων τριών μέσα 
στο 2006  

- Την έξοδο 52 ατόμων (περίπου το 5% του προσωπικού). Το πρόγραμμα εθελουσίας 
εξόδου, το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου κατά 2.500 χιλ. ευρώ 
(συνολικό κόστος 5.100 χιλ. ευρώ),  δεν συμβάλλει μόνο μεσοπρόθεσμα στη μείωση 
του κόστους, αλλά δίνει στην Τράπεζα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει νεότερους και 
κατά τεκμήριο δυναμικότερους ανθρώπους. 

 
Δυστυχώς, τα αποτελέσματα και η λειτουργία της Τράπεζας σημαδεύτηκαν από την πράξη 
απιστίας υπαλλήλων της, απιστία η οποία αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο και της οποίας η ζημιά για 
την τράπεζα πιθανολογείται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 4 εκατ. ευρώ. Η Διοίκηση της Τράπεζας, 
στα πλαίσια της διαφάνειας των οικονομικών της στοιχείων, αποφάσισε να σχηματιστεί 
πρόβλεψη 4 εκατ. ευρώ  για την κάλυψη της πιθανής αυτής ζημιάς στο αποτέλεσμα του α’ 
εξαμήνου 2006. 
   
Αναλυτικά, τα μεγέθη και τα αποτελέσματα της Τράπεζας το α’ εξάμηνο 2006 διαμορφώθηκαν 
ως εξής: 
 
Μεγέθη Τράπεζας 
 
Κατά το α’ εξάμηνο του 2006: 
 

 Το ενεργητικό της Τράπεζας ανήλθε σε 2.722,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,3% σε 
σχέση με την 31/12/2005. 

 Οι καταθέσεις πελατών και οι συναφείς υποχρεώσεις ανήλθαν σε 2.278 εκατ.  ευρώ, 
αυξημένες κατά 16,4%  έναντι της 31/12/2005 και κατά 16,8% σε ετήσια βάση. 

 Οι χρηματοδοτήσεις (χορηγήσεις συν εταιρικά ομόλογα) ανήλθαν σε 2.112,9 εκατ. 
ευρώ, αυξημένες κατά 10,2% έναντι της 31/12/2005 και κατά 13,9% σε ετήσια 
βάση. 

 Ειδικότερα: 
- οι χορηγήσεις Καταναλωτικής Πίστης αυξήθηκαν κατά 12,4% και 22,1% 

αντίστοιχα 
-  οι χορηγήσεις Στεγαστικής Πίστης αυξήθηκαν κατά 19,9% και 48,8% 

αντίστοιχα, ρυθμοί σημαντικά ανώτεροι του μέσου όρου του τραπεζικού 
συστήματος. 

 
Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για τις χρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε 112,8 εκατ. ευρώ και 
υπερκαλύπτουν τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις. 
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Χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας 

Ποσά σε εκατ. ευρώ  30/06/2006 
(1)  

31/12/2005
(2)  

30/6/2005
(3) 

Μεταβολή  
(1)/(2)  

Μεταβολή 
(1)/(3)  

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  2.016,2 1.829,6  1.800,3 10,2% 12,0% 
Από τις οποίες:         
- Καταναλωτική Πίστη  291,6 259,4  238,8 12,4% 22,1% 
- Στεγαστική Πίστη  306,7 255,7  206,1 19,9% 48,8% 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 
ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  96,7 87,4  54,0 10,6% 79,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 2.112,9 1.917,0 1.854,3 10,2% 13,9% 

 
Αποτελέσματα Τράπεζας 
 
Το αποτέλεσμα της Τράπεζας (προ των δαπανών εξόδου και ζημιών από πράξεις απιστίας) 
διαμορφώθηκε για την Τράπεζα σε 6.656 χιλ. ευρώ, έναντι 153 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2005.   
 
Αφαιρουμένης της αναλογίας δαπανών εξόδου, 2.500 χιλ. ευρώ, και της πρόβλεψης για ζημιά 
από απιστία υπαλλήλων 4.000 χιλ. ευρώ, το αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώνεται σε 
237 χιλ. ευρώ έναντι ζημιάς 2.131,4 χιλ. ευρώ το  α’ εξάμηνο του 2005.  
 
Τα επιμέρους στοιχεία που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα: 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
 Σε χιλ. ευρώ 6Μ 2006 6Μ 2005 Μεταβολή % 
Καθαρά Έσοδα από Τόκους 39.215,11 37.217,22 5,4% 
Προμήθειες και άλλα Έσοδα 18.051,91 16.169,60 11,6% 
Έσοδα από Χρηματοοικονομικές Πράξεις 1.554,17 2.170,76 -28,4% 
Έσοδα από συμμετοχές* 339,50 1.135,40 -70,0% 
Λειτουργικά Έσοδα 59.160,69 56.692,98 4,4% 
Έξοδα Προσωπικού 26.172,01 25.073,11 4,4% 
Δαπάνες Δικαστικών Ενεργειών 1.050,35 636,90 64,9% 
Διαφημίσεις από την Τηλεόραση 952,81 489,17 94,8% 
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 11.429,61 9.773,32 16,9% 
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων 39.604,78 35.972,50 10,0% 
Κέρδη προ Προβλέψεων και 
Αποσβέσεων 19.555,91 20.720,48 -5,6% 
Αποσβέσεις 2.877,51 2.527,32 13,9% 
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 10.022,43 18.040,00 -44,4% 
Κέρδη (προ αποζημιώσεων εθελουσίας 
και προβλέψεων για ζημίες από πράξεις 
απιστίας) 6.655,97 153,16  4.245% 
Δαπάνες Εθελουσίας Εξόδου** 2.500,00 == ==
Πρόβλεψη ζημίας από απιστία υπαλλήλων ** 4.000,00   
Αποτέλεσμα προ φόρων 155,97 153,16 1,8% 
Αποτέλεσμα μετά από φόρους 237,05 -2.131,41 999,1% 

 
* Τα έσοδα από συμμετοχές το α’ εξάμηνο 2005 αφορούσαν υπεραξία της Αττική Επενδυτική 
ΑΕΕΧ,  η οποία μετατράπηκε σε αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού. 
** Στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις οι δαπάνες εξόδου περιλαμβάνονται στις 
«Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού» ενώ η πρόβλεψη ζημίας από απιστία υπαλλήλων 
περιλαμβάνεται στη γραμμή «Γενικά Λειτουργικά Έξοδα». 
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Ενοποιημένα αποτελέσματα 
 
Όπως απεικονίζεται στα στοιχεία του πιο κάτω πίνακα: 

- Τα κέρδη του Ομίλου (προ αποζημιώσεων εθελουσίας και προβλέψεων για ζημιές από 
πράξεις απιστίας) διαμορφώθηκαν σε 6.741,91 χιλ. ευρώ έναντι 912, 89 χιλ. ευρώ το 
α’ εξάμηνο του 2005. 

- Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 297,29 χιλ. ευρώ 
έναντι ζημιών 1.633,55 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2005.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 

 Σε χιλ. ευρώ 6Μ 2006 6Μ 2005 Μεταβολή % 
Καθαρά Έσοδα από Τόκους 40.143,64 38.699,69 3,7% 
Προμήθειες και άλλα Έσοδα 19.306,11 16.855,23 13,9% 
Έσοδα από Χρηματοοικονομικές Πράξεις 1.559,98 3.280,55 -52,4% 
Λειτουργικά Έσοδα 61.009,74 58.835,47 3,5% 
Έξοδα Προσωπικού 26.857,85 25.844,83 3,9% 
Δαπάνες Δικαστικών Ενεργειών 1.050,35 636,90 64,9% 
Διαφημίσεις από την Τηλεόραση 952,81 489,17 94,8% 
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 11.780,89 10.308,35 14,3% 
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων 40.641,90 37.279,25 9,0% 
Κέρδη προ Προβλέψεων και 
Αποσβέσεων 20.367,84 21.556,23 -5,5% 
Αποσβέσεις 2.903,50 2.603,34 11,5% 
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 10.722,43 18.040,00 -40,6% 
Κέρδη (προ αποζημιώσεων εθελουσίας 
και προβλέψεων για ζημίες από πράξεις 
απιστίας) 6.741,91 912,89 638,5% 
Δαπάνες Εθελουσίας Εξόδου* 2.500,00 == ==
Πρόβλεψη ζημίας από απιστία υπαλλήλων * 4.000,00   
Αποτέλεσμα προ φόρων 241,91 912,89   
Αποτέλεσμα μετά από φόρους 297,29 -1.633,55 649,5% 

* Στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις οι δαπάνες εξόδου περιλαμβάνονται στις 
«Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού» ενώ η πρόβλεψη ζημίας από απιστία υπαλλήλων 
περιλαμβάνεται στη γραμμή «Γενικά Λειτουργικά Έξοδα». 
 
Όσον αφορά τα επιμέρους  αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών: 
 

Αποτελέσματα προ 
φόρων 

Αποτελέσματα 
μετά από φόρους 

Εταιρεία 
6Μ 

2006 
6Μ 

2005 
6Μ 

2006 
6Μ 

2005 
Αττικής Leasing* -193,6 392 -137,5 260,1 
Attica ΑΕΔΑΚ 347,9 -4,2 330,4 -4,2 
Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική 1,3 76,1 0,8 5 
Attica Ventures 151,2 140,5 121,9 110,6 

Πρακτορειακών Ασφαλίσεων 118,6 - 84,2 - 
* Το α’ εξάμηνο του 2006, η Αττικής Leasing  σχημάτισε  προβλέψεις 700 χιλ. ευρώ για 
εκτάκτους κινδύνους, ενώ δεν είχαν σχηματιστεί  αντίστοιχες προβλέψεις για το α΄ εξάμηνο 
του 2005. 

 
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006 

 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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