
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 23/11/2006 

ATTICA BANK : ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2006  

 

«Τους τελευταίους έξι μήνες η Attica Bank έχει μπει σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Η 

πορεία αυτή χαρακτηρίζεται από ρυθμούς αύξησης των βασικών μεγεθών που είναι 

ακόμα μεγαλύτεροι από τους σχετικά μεγάλους ρυθμούς των αντιστοίχων μεγεθών του 

Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος για το ίδιο διάστημα. Όμως, τα κέρδη της Τράπεζας 

δεν αντικατοπτρίζουν, ακόμη, τις εξελίξεις αυτές. Επίσης, τα κέρδη της Τράπεζας το 

πρώτο εννιάμηνο του 2006 έχουν επηρεασθεί αρνητικά από μη-επαναλαμβανόμενα 

γεγονότα όπως η διαδικασία ανασυγκρότησης (εθελουσία) και η παραβατική 

συμπεριφορά υπαλλήλων. Η εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, η 

πλήρης αξιοποίηση των λογισμικών προγραμμάτων, οι εξελίξεις στο ασφαλιστικό 

(Απόφαση ΕΤΑΤ 61/31-10-2006) και τα εργασιακά (Απόφαση ΑΣΕΠ 12/23-10-2006) 

βάση της οποίας οι προσλήψεις του προσωπικού της Τράπεζας γίνονται με Συμβάσεις 

Αορίστου Χρόνου) έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες για γρήγορη ανάπτυξη και υψηλή 

κερδοφορία τα προσεχή τρίμηνα». 

Τρύφων Κολλίντζας 

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος  

 

Ο  Απολογισμός του 9μήνου 2006 της Τράπεζας Αττικής, χαρακτηρίζεται από: 

- Τη σαφή ανάκαμψη των μεγεθών της Τράπεζας, η οποία  συνεχίζεται 
και στο δ’ τρίμηνο  

- Τη σταδιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων της 
- Την εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων μέτρησης πιστωτικών κινδύνων 

για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου 
- Τη λειτουργία του συστήματος e - banking που διευρύνει τα κανάλια 

εξυπηρέτησης της πελατείας  
- Τη λειτουργία τριών νέων καταστημάτων, ενώ επίκειται η λειτουργία 

άλλων δύο μέσα στο 2006  
- Την ένταξη του ασφαλιστικού λογαριασμού των υπαλλήλων της 

Τράπεζας στο ΕΤΑΤ, γεγονός που λύνει ένα σοβαρό πρόβλημα της 
Τράπεζας και μειώνει το λειτουργικό της κόστος 

 
Αναλυτικά, τα μεγέθη και τα αποτελέσματα της Τράπεζας το 9μηνο 2006 
διαμορφώθηκαν ως εξής: 
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Μεγέθη Τράπεζας 

 
Κατά το 9μηνο του 2006: 
 

■ Το ενεργητικό της Τράπεζας ανήλθε σε  2.834,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο 
κατά 14,8% σε σχέση με την 31/12/2005. 

■ Οι καταθέσεις πελατών και οι συναφείς υποχρεώσεις προς πελάτες 
ανήλθαν σε 2.307 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά  17,8% έναντι της 
31/12/2005 και κατά 18,4% σε ετήσια βάση. 

■ Οι χρηματοδοτήσεις (χορηγήσεις συν εταιρικά ομόλογα) ανήλθαν σε 
2.277 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 18,8% έναντι της 31/12/2005 και 
κατά 20,9% σε ετήσια βάση. 

■ Ειδικότερα: 
- οι χορηγήσεις Καταναλωτικής Πίστης αυξήθηκαν κατά 17,2% και 

20,8% αντίστοιχα 
- οι χορηγήσεις Στεγαστικής Πίστης αυξήθηκαν κατά 26,8% και 

41,4% αντίστοιχα, ρυθμοί σημαντικά ανώτεροι του μέσου όρου 
του τραπεζικού συστήματος. 

 
 
 

Χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας 

Ποσά σε εκατ. ευρώ  30/9/2006 31/12/2005 30/9/2005 Μεταβολή  Μεταβολή  

(1) (2) (3) (1)/(2)  (1)/(3)  

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  2.165,5 1.829,6  1.832,5 18,4% 18,2% 

Από τις οποίες:             

- Καταναλωτική Πίστη  303,9 259,4  251,5 17,2% 20,8% 

- Στεγαστική Πίστη  324,2 255,7  229,3 26,8% 41,4% 

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 
ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

111,5 87,4 50,8 27,6% 119,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ  

2.277,0 1.917,0 1.883,3 18,8% 20,9% 

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για τις χρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε 118,2 
εκατ. ευρώ και υπερκαλύπτουν τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις.  

  Αποτελέσματα της Τράπεζας  

Το αποτέλεσμα της Τράπεζας  προ φόρων ανήλθε το 9μηνο 2006  σε 2.146,9 
χιλ. ευρώ και μετά από φόρους σε 1.583 χιλ. ευρώ έναντι ζημιάς 1.405,9 χιλ. 
ευρώ το  9μηνο του 2005. 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε: 

- Από αναλογία δαπανών εθελουσίας εξόδου του προσωπικού 
ύψους 4.181,9 χιλ. ευρώ. Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου 52 
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ατόμων (περίπου το 5% του προσωπικού), θα συμβάλει 
μεσοπρόθεσμα στη μείωση του κόστους, ενώ παράλληλα δίνει στην 
Τράπεζα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει νεότερα και κατά τεκμήριο 
δυναμικότερα στελέχη.  

- Από σχηματισμό πρόβλεψης 4 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της 
εκτιμώμενης ζημίας από πράξη απιστίας υπαλλήλων της Τράπεζας 
η οποία αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο. 

Σε ενοποιημένη βάση: 

- Τα κέρδη του Ομίλου (προ αποζημιώσεων εθελουσίας και 
προβλέψεων για ζημιές από πράξεις απιστίας) διαμορφώθηκαν σε 
10.493,9 χιλ. ευρώ έναντι 502,5 χιλ. ευρώ το 9μηνο του 2005. 

- Τα κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.765,6 χιλ. 
ευρώ έναντι ζημιών 3.308,6 χιλ. ευρώ το 9μηνο του 2005.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 

Σε χιλ. ευρώ 9ΜΗΝΟ 
2006 

9ΜΗΝΟ 
2005 

Μεταβολή % 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους 60.779,0 57.495,4 5,7% 

Προμήθειες και άλλα Έσοδα 25.309,0 23.401,3 8,2% 

Έσοδα από Χρηματοοικονομικές Πράξεις 5.146,9 6.147,1 (16,3%) 

Λειτουργικά Έσοδα 91.234,9 87.143,8 4,7% 

Έξοδα Προσωπικού 39.146,7 36.535,8 7,1% 

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 20.574,3 19.364,2 6,2% 

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων 59.721,0 55.900,0 6,8% 

Κέρδη προ Προβλέψεων και Αποσβέσεων 31.513,9 31.243,8 0,9% 

Αποσβέσεις 4.321,2 3.841,3 12,5% 

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 16.698,8 26.900,0 (38,0%) 

Κέρδη (προ αποζημιώσεων εθελουσίας και 

προβλέψεων για ζημίες από πράξεις απιστίας) 10.493,9 502,5  

Δαπάνες Εθελουσίας Εξόδου 4.181,9 -  

Πρόβλεψη ζημίας από απιστία υπαλλήλων  4.000,0 -  

Αποτέλεσμα προ φόρων 2.312,0 502,5 360% 

Αποτέλεσμα μετά από φόρους 1.765,6 (3.308,6)  

Αποτελέσματα Μετόχων της Τράπεζας 1.765,6 (3.308,6)  

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή, σε ευρώ 0,02 (0,04)  
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Όσον αφορά στα επιμέρους  αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών: 
 
 

Εταιρεία 

Αποτελέσματα προ 
φόρων 

Αποτελέσματα μετά 
από φόρους 

9Μ 2006 9Μ 2005 9Μ 2006 9Μ 2005 

Αττικής Leasing* -493 669,4 -350 447,4 

Attica ΑΕΔΑΚ 605,1 149,9 586,4 101,9 

Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική -6,2 99,6 -7,1 67,7 

Attica Ventures 245,5 240,1 184,1 181,2 

Πρακτορειακών Ασφαλίσεων 153,3 - 108,8 - 
 

* Το 9μηνο του 2006, η Αττικής Leasing  σχημάτισε  προβλέψεις 1.200 χιλ.. ευρώ για εκτάκτους 

κινδύνους, ενώ δεν είχαν σχηματιστεί  αντίστοιχες προβλέψεις το 9μηνο του 2005. 

 

 

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2006   

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  


