
 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK:   
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ 2007 

 
Κέρδη 28,20 εκατ. ευρώ προ φόρων και 20,85 εκατ. ευρώ μετά φόρων το 

2007 έναντι 3,73 εκατ. και 0,87 εκατ. ευρώ  αντίστοιχα το 2006. 
 

Αύξηση Χορηγήσεων 24,05%, αύξηση Καταθέσεων 20,48% 

Όπως τονίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 20/2/2008 το οποίο ενέκρινε τις 
ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2007, το 2007, 
ήταν το σημαντικότερο έτος στην πορεία αναδιάρθρωσης της Τράπεζας που έχει 
ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2004. Για πρώτη φορά από το 2003, η Τράπεζα 
υπερκάλυψε όλους τους στόχους που είχε θέσει όσον αφορά την εξυγίανση και 
την οργανική κερδοφορία της.  

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 148,65 εκατ. ευρώ, η οποία 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007, ενίσχυσε την κερδοφορία και διαμόρφωσε τις 
προϋποθέσεις της περαιτέρω ανάπτυξης. 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες και 
στοχευμένες ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης, συνετέλεσε στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων ρευστότητας και της αύξησης του κόστους χρήματος που 
επέφερε η αρνητική διεθνής συγκυρία και η αναταραχή που αυτή προκάλεσε στις 
αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο η Τράπεζα δεν 
αντιμετώπισε προβλήματα στη χρηματοδότηση των νέων χορηγήσεων και την 
επέκταση των εργασιών της.     

Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2007 η Τράπεζα διεύρυνε το δίκτυο των 
καταστημάτων δημιουργώντας οκτώ νέες μονάδες, με τα καταστήματά της στο 
τέλος του 2007 να ανέρχονται σε 71. Η διεύρυνση αυτή, η οποία είναι απόρροια 
καταρχήν της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, ενισχύει τη θέση της στην 
αγορά και δίνει τη δυνατότητα για την αύξηση της πελατειακής της βάσης.  

Πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι το 2007 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η απορρόφηση 
της εταιρείας «Αττική Α.Ε. Χρηματοδοτικών Μισθώσεων». Τα θετικά αποτελέσματα 
της απορρόφησης έχουν ήδη καταγραφεί στις οικονομικές καταστάσεις της 
χρήσης.  

Οργανωτική, Λειτουργική Αναδιάρθρωση 

Στη διάρκεια του 2007, συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η οργανωτική και 
λειτουργική αναδιάρθρωση της Τράπεζας και του Ομίλου, η οποία είχε ήδη 
ξεκινήσει από τα προηγούμενα έτη. Επίσης το έτος αυτό χαρακτηρίστηκε από την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων 
της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που έλαβαν χώρα προς τις παραπάνω 
κατευθύνσεις είναι οι εξής: 

- Πλήρης διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων πωλήσεων και εγκρίσεων μεταξύ 
των υπηρεσιακών μονάδων της Τράπεζας που αφορούν σχεδόν στο σύνολο 
των παρεχομένων τραπεζικών υπηρεσιών 

 
- Περαιτέρω κεντροποίηση των διαδικασιών διαχείρισης δανείων και 

εμπλοκών 
 



- Προώθηση διαφόρων τραπεζικών υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών δικτύων 
και δημιουργία της απαραίτητης οργανικής δομής για την προώθηση των 
σταυροειδών πωλήσεων (λειτουργία του συστήματος CRM) 

 
- Μετάβαση σε λογισμικό σύστημα βασικών τραπεζικών υπηρεσιών 

(ΤEMENOS T24) που εξασφαλίζει την συνεχή παροχή των υπηρεσιών 
αυτών σε πραγματικό χρόνο 

 
- Εγκατάσταση και λειτουργία νέου λογισμικού συστήματος Γενικής 

Λογιστικής (ORACLE) και δυνατότητα παρακολούθησης και λογιστικής 
αποτύπωσης των πάσης φύσης τραπεζικών συναλλαγών, σε πλήρη 
συμβατότητα με το νέο λογισμικό σύστημα βασικών τραπεζικών υπηρεσιών 

 
- Μείωση του λειτουργικού κόστους της Τράπεζας ως αποτέλεσμα της 

οργανωτικής αναδιάρθρωσης και της συνεχούς παρακολούθησης των 
δαπανών. Η μείωση αυτή αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στο Δείκτη 
«Λειτουργικά Έξοδα/ Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων» των χρήσεων 2007 
και 2006.  

 
Για τη χρήση 2006 τα λειτουργικά έξοδα αντιστοιχούσαν στο 78,32% των 
συνολικών λειτουργικών εσόδων ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη χρήση 
2007 είναι 60,18%, ήτοι μείωση της τάξης των 18,14 ποσοστιαίων 
μονάδων. Επίσης, παρά την σημαντική αύξηση των εργασιών της Τράπεζας 
η οποία αποτυπώνεται και στη μεταβολή του συνόλου του Ενεργητικού 
έναντι της χρήσης 2006, τα λειτουργικά έξοδα εμφανίζονται μειωμένα και 
σε απόλυτο μέγεθος.   

 
- Απορρόφηση της εταιρείας «Αττική Α.Ε. Χρηματοδοτικών Μισθώσεων» από 

την Τράπεζα, με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας 
 

- Αναδιοργάνωση της «Attica Wealth Management» (πρώην Attica Mutual 
Funds)  

 
- Σύσταση της εταιρείας «AtticaBank Properties Α.Ε. Διαχείρισης Ακινήτων», 

στην οποία σε πρώτη φάση θα ανατεθεί η διαχείριση της ακίνητης 
περιουσίας της Τράπεζας 

 
- Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

μέσω της εντατικοποίησης της εκπαίδευσης και της ανάδειξης νέων 
στελεχών. Στο έτος αυτό επεκτάθηκε η καθιέρωση των αμοιβών 
επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό τόσο του δικτύου όσο και των 
διευθύνσεων της διοίκησης.  

 
Η αναδιάρθρωση στην οργανωτική δομή της Τράπεζας όπως αυτή περιγράφηκε 
πιο πάνω σε συνδυασμό με την περαιτέρω εξυγίανση του δανειακού της 
χαρτοφυλακίου, την ένταξη του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων των 
εργαζομένων και των συνταξιούχων υπαλλήλων της Τράπεζας στο ΕΤΑΤ από 
την 1η Ιανουαρίου 2007 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3554/2007, 
καθώς  και την ήδη από 23.10.2006 απόφαση υπ’αριθμ. 12 του ΑΣΕΠ με βάση 
την οποία οι προσλήψεις του προσωπικού γίνονται πλέον με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου έχουν δημιουργήσει την αναγκαία συνθήκη για γρήγορη 
ανάπτυξη και υψηλή κερδοφορία και στις επόμενες χρήσεις.  
 
Επίσης, η αναδιάρθρωση αυτή δημιουργεί ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό 
σύστημα διοίκησης το οποίο περιορίζει τη διάχυση ευθυνών και εποπτείας 
καθώς επίσης και διακρίνει, κατά τον σαφέστερο δυνατό τρόπο, τις μονάδες 
της Διοίκησης σε λειτουργικές και υποστηρικτικές,  στα πλαίσια της πιο 
ευέλικτης και ταχύτερης λειτουργίας της Τράπεζας και του Ομίλου. 
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Βασικά Μεγέθη και Αποτελέσματα Τράπεζας 
 
Κατά τη διαχειριστική χρήση η οποία έληξε την 31.12.2007, τα αποτελέσματα και 
τα μεγέθη της Τράπεζας καθώς και η μεταβολή τους σε σχέση με τη χρήση που 
έληξε την 31.12.2006, όπως αυτά προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις, 
έχουν ως ακολούθως:  
 

 Το σύνολο του Ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 3.904,63 εκατ. ευρώ, 
αυξημένο κατά 26,25% έναντι της χρήσης 2006. 

 Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα 
ομολογιακά δάνεια των εταιρειών, ανήλθαν σε 3.015,65 εκατ. ευρώ, 
αυξημένες κατά  24,05 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.   

 Ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάζουν τα στεγαστικά δάνεια, το ύψος των οποίων 
διαμορφώθηκε σε 481,78 εκατ. ευρώ ήτοι θετική μεταβολή 32,88 %.  

 Επίσης, το ύψος των καταναλωτικών δανείων διαμορφώθηκε σε 294,03 
εκατ. ευρώ, έναντι 242,47 εκατ. ευρώ το 2006, σημειώνοντας ετήσια 
αύξηση 21,26%. 

 Σημαντικά υψηλή ήταν η αύξηση στις χορηγήσεις μέσω χρηματοδοτικής 
μίσθωσης. Το ύψος των χορηγήσεων αυτής της κατηγορίας διαμορφώθηκε 
σε 149,53 εκατ. ευρώ έναντι 90,38 εκατ. ευρώ το 2006, παρουσιάζοντας 
μεγάλη αύξηση της τάξης του 65,45%. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει κατά 
τον καλύτερο τρόπο τα οικονομικά οφέλη από την απορρόφηση της 
εταιρείας «Αττική Α.Ε. Χρηματοδοτικών Μισθώσεων» στην Τράπεζα. 

 Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 30,40 εκατ. ευρώ 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,60% σε σχέση με την αντίστοιχη 
προηγούμενη περίοδο, ενώ οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 
115,05 εκατ. ευρώ και υπερκαλύπτουν τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις.  

 Οι καταθέσεις ανήλθαν σε 2.919,78 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 20,48% 
έναντι του 2006. 

 Οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 93,12 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν αύξηση 
12,32% έναντι του 2006. 

 Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 32,54 εκατ. ευρώ 
και εμφανίζουν αύξηση 8,13% έναντι της προηγούμενης χρήσης. 

 Το σύνολο των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 
144,23 κατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 16,89% έναντι της 
χρήσης 2006. 

 Οι αμοιβές προσωπικού διαμορφώθηκαν σε 51,71 εκατ. ευρώ, 
εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 0,29% της αντίστοιχης συγκριτικής 
χρήσης. Στις αμοιβές προσωπικού της συγκριτικής περιόδου δεν 
περιλαμβάνεται ποσό 4,66 εκατ. ευρώ που αφορά το κόστος της 
εθελουσίας εξόδου που είχε λάβει χώρα κατά την προηγούμενη χρήση. 

 Τα γενικά λειτουργικά έξοδα, διαμορφώθηκαν σε 30,33 εκατ. ευρώ 
εμφανίζοντας σημαντική μείωση της τάξης του 12,80% έναντι της χρήσης 
2006. 

 Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων μείον τις προβλέψεις για πιστωτικούς 
κινδύνους διαμορφώθηκε σε 86,79 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση κατά 
10,58%.  

 Τα κέρδη, προ φόρων, εμφανίζουν πολύ μεγάλη αύξηση και 
διαμορφώθηκαν σε 27,04 εκατ. ευρώ, έναντι  2,69 εκατ. ευρώ της 
αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου. 

 Κατ’ αναλογία και τα κέρδη, μετά από φόρους, εμφανίζουν επίσης πολύ 
μεγάλη αύξηση και διαμορφώθηκαν σε 20,03 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι 
τα μετά από φόρους κέρδη έχουν επηρεαστεί από την φορολόγηση των 
κερδών από την πώληση μετοχών την οποία επέφερε ο νόμος 
3634/29.1.2008. Αντίστοιχα τα κέρδη μετά από φόρους της συγκριτικής 
περιόδου είχαν επηρεαστεί από την έκτακτη φορολόγηση των 
αφορολόγητων αποθεματικών. 
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Στον παρακάτω  πίνακα παρατίθενται τα μεγέθη όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 
31.12.2007 και την 31.12.2006 καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή τους. 
 

(σε εκατ. ευρώ) 
31.12.20

07 
31.12.20

06 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

Ενεργητικό 3.904,63 3.092,77 26,25% 
Χορηγήσεις (προ προβλέψεων) 3.015,65 2.430,92 24,05% 
- Στεγαστικά δάνεια 481,78 362,58 32,88% 
- Καταναλωτικά δάνεια 294,03 242,47 21,26% 
- Χορηγήσεις μέσω χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 

149,53 90,38 65,45% 

- Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 30,40 23,64 28,60% 

-Σωρευμένες προβλέψεις 115,05 115,04 0,01% 

Καταθέσεις 2.919,78 2.423,40 20,48% 

Καθαροί τόκοι 93,12 82,90 12,32% 

Καθαρά έσοδα από προμήθειες 32,54 30,09 8,13% 

Σύνολο εσόδων από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

144,23 123,39 16,89% 

Αμοιβές προσωπικού 51,71 51,86 -0,29% 

Γενικά λειτουργικά έξοδα 30,33 34,78 -12,80% 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων μείον 
προβλέψεις 

86,79 97,06 -10,58% 

Κέρδη προ φόρων 27,04 2,69 906,02% 

Κέρδη μετά φόρων 20,03 0,05  

 
 
Βασικά Μεγέθη, Αποτελέσματα σε Ενοποιημένη Βάση 
 
Κατά τη διαχειριστική χρήση η οποία έληξε την 31.12.2007, τα αποτελέσματα και 
τα μεγέθη του Ομίλου καθώς και η μεταβολή τους σε σχέση με τη διαχειριστική 
χρήση που έληξε την 31.12.2006, όπως αυτά προκύπτουν από τις Οικονομικές 
Καταστάσεις, έχουν ως ακολούθως:  
 

 Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3.915,61 εκατ. ευρώ, 
αυξημένο κατά 26,58% έναντι της χρήσης 2006. 

 Οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 93,39 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν αύξηση 
12,22% έναντι του 2006. 

 Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 35,39 εκατ. ευρώ 
και εμφανίζουν αύξηση 8,32% έναντι της προηγούμενης χρήσης. 

 Το σύνολο των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 
147,17 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,55% έναντι της 
χρήσης 2006. 

 Οι αμοιβές προσωπικού ανήλθαν σε 52,74 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας 
μείωση της τάξης του 0,38% της αντίστοιχης συγκριτικής χρήσης. Στις 
αμοιβές προσωπικού της συγκριτικής περιόδου δεν περιλαμβάνεται ποσό 
4,66 εκατ. ευρώ που αφορά το κόστος της εθελουσίας εξόδου που είχε 
λάβει χώρα κατά την προηγούμενη χρήση. 

 Τα γενικά λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 31,08 εκατ. ευρώ 
εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 12,53% έναντι της αντίστοιχης 
συγκριτικής περιόδου.  
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 Τα ενοποιημένα κέρδη, προ φόρων, εμφανίζουν πολύ μεγάλη αύξηση και 
διαμορφώθηκαν σε 28,20 εκατ. ευρώ, έναντι  3,73 εκατ. ευρώ της 
αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου. 

 Κατ’ αναλογία και τα ενοποιημένα κέρδη, μετά από φόρους, εμφανίζουν 
επίσης πολύ μεγάλη αύξηση και διαμορφώθηκαν σε 20,85 εκατ. ευρώ. 
Σημειώνεται ότι τα μετά από φόρους κέρδη έχουν επηρεαστεί από την 
φορολόγηση των κερδών από την πώληση μετοχών την οποία επέφερε ο 
νόμος 3634/29.1.2008. Αντίστοιχα τα κέρδη μετά από φόρους της 
συγκριτικής περιόδου είχαν επηρεαστεί από την έκτακτη φορολόγηση των 
αφορολόγητων αποθεματικών.  

 
Στον παρακάτω  πίνακα παρατίθενται τα μεγέθη όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 
31.12.2007 και την 31.12.2006 καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή τους. 
 

(σε εκατ. ευρώ) 
31.12.2007 31.12.2006 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
% 

Ενεργητικό 3.915,61 3.093,42 26,58% 

Καθαροί τόκοι 93,39 83,22 12,22% 

Καθαρά έσοδα από προμήθειες 35,39 32,67 8,32% 

Σύνολο εσόδων από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

147,17 126,27 16,55% 

Αμοιβές προσωπικού 52,74 52,94 -0,38% 

Γενικά λειτουργικά έξοδα 31,08 35,53 -12,53% 

Κέρδη προ φόρων 28,20 3,73 655,28% 

Κέρδη μετά φόρων 20,85 0,87  

 
Τα αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου, συνοπτικά, έχουν ως εξής: 
 

Αποτελέσματα προ φόρων Αποτελέσματα μετά από 
φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας 
Εταιρεία 
 
 
(σε χιλ. ευρώ) 

Χρήση 
1.1 – 

31.12.2007 

Χρήση 
1.1 – 

31.12.2006 

Χρήση 
1.1–

31.12.2007 

Χρήση 
1.1 – 

31.12.2006 
Τράπεζα Αττικής 27.039,91 2.687,81 20.028,53 51,28 
Αττική ΑΕΔΑΚ 794,04 607,02 574,03 528,71 
Α.Ε. Παροχής Επενδ/κών και 
Χρημ/κών, Συμβ/κών, Επιμ/κών 
Υπηρεσιών και Ανάπτυξης 
Υψηλής Τεχνολογίας στην 
Πληροφορική και στις 
Τηλεπικοινωνίες 

4,89 -4,84 3,67 -6,94 

Αττική Α.Ε. Διαχείρισης 
Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

173,68 188,40 128,93 138,56 

Attica Funds Plc. 77,26 91,72 71,45 64,23 
Α.Ε. Πρακτορειακών 
Ασφαλίσεων 

294,20 207,23 220,43 140,91 
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Χρηματοοικονομικοί δείκτες Τράπεζας και Ομίλου 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι επιλεγμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες 
που αναφέρονται στην ανάλυση της οικονομικής διάρθρωσης, την ανάλυση της 
αποδοτικότητας καθώς και στην ανάλυση της διαχειριστικής πολιτικής, όπως αυτοί 
προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31.12.2007 της Τράπεζας και του Ομίλου. Παρατίθενται επίσης οι αντίστοιχοι 
δείκτες για το 2006. 
 
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΙΛΟΣ 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

2006 2007 2006 2007 

Υποχρεώσεις προς Πελάτες/ 
Απαιτήσεις κατά πελατών (προ 
προβλέψεων) 

99,69% 96,82% 99,62% 96,69% 

Υποχρεώσεις προς Πελάτες/ 
Σύνολο Ενεργητικού 

78,36% 74,78% 78,29% 74,47% 

Απαιτήσεις κατά πελατών (μετά 
από προβλέψεις)/Σύνολο 
Ενεργητικού 

74,88% 74,36% 74,86% 74,15% 

Ίδια Κεφάλαια /Σύνολο 
Ενεργητικού 

4,95% 8,10% 4,97% 8,11% 

Ίδια Κεφάλαια/ Υποχρεώσεις 
προς Πελάτες 

6,32% 10,84% 6,35% 10,90% 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ     

Καθαρά κέρδη προ φόρων/ Μέσο 
Ύψος Ιδίων Κεφαλαίων      (ROE) 

1,75% 12,20% 2,43% 12,65% 

Καθαρά κέρδη προ φόρων/ Μέσο 
Ύψος Ενεργητικού       (ROA) 

0,09% 0,75% 0,13% 0,78% 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

    

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 
μείον προβλέψεις/ Σύνολο 
Ενεργητικού 

3,14% 2,22% 3,20% 2,26% 

Λειτουργικά Έξοδα προ 
προβλέψεων/ Σύνολο 
λειτουργικών εσόδων 

78,66% 60,18% 78,32% 60,18% 

Λειτουργικά Έξοδα προ 
προβλέψεων/ Μέσο Ύψος 
Ενεργητικού 

3,34% 2,41% 3,53% 2,44% 

Μικτά Αποτελέσματα 
Εκμετάλλευσης εκτός Τόκων/ 
Μέσο Ύψος Ενεργητικού 

1,39% 1,42% 1,59% 1,48% 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

    

Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις/ επισφαλείς και σε 
οριστική καθυστέρηση απαιτήσεις  

84,34% 79,41% 84,34% 79,41% 

Επισφαλείς και σε οριστική 
καθυστερηση απαιτήσεις 
/Απαιτήσεις κατά πελατών (προ 
προβλέψεων) 

5,61% 4,80% 5,61% 4,80% 

      
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 8,50% 12,60% 8,30% 12,60% 
Συντελεστής Φερεγγυότητας 8,90% 13,20% 8,80% 13,20% 
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Προοπτικές 
 
Όπως ήδη προαναφέρθηκε η οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση που 
έλαβε χώρα κατά το έτος 2007, η περαιτέρω εξυγίανση του χαρτοφυλακίου, η 
βελτίωση των συστημάτων αξιοκρατικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού,  
καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 148,65 εκατ. 
ευρώ έχουν δημιουργήσει τις ικανές συνθήκες για την ανάπτυξη των μεγεθών της 
Τράπεζας και του Ομίλου καθώς και την διεύρυνση και ενίσχυση της κερδοφορίας. 
 
Στα πλαίσια της ανάπτυξης αυτής, οι στόχοι που έχουν τεθεί για το επόμενο έτος, 
αφορούν τόσο την εξέλιξη και προσαρμογή των λειτουργιών της Τράπεζας στις 
σύγχρονες συνθήκες που επιβάλει ο ανταγωνισμός καθώς και την πραγματοποίηση 
νέων επενδύσεων για την επίτευξη του στόχου αυτού.  
 
Ο προγραμματισμός και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το επόμενο έτος, 
συνίστανται στα ακόλουθα: 
 
- Την ίδρυση έντεκα νέων καταστημάτων 
 
- Την επένδυση σε μηχανογραφικό εξοπλισμό και νέο λογισμικό, κυρίως για την 

προσαρμογή της Τράπεζας στις οδηγίες της Βασιλείας ΙΙ 
 
- Την ολοκλήρωση του τελευταίου μέρους της εφαρμογής του συστήματος CRM 

(Customer Relationship Management) 
 
- Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «AtticaBank Properties 

Α.Ε. Διαχείρισης Ακινήτων» κατά 1 εκατ. ευρώ ως αναγκαία συνθήκη για την 
απρόσκοπτη λειτουργία της και την επίτευξη των σκοπών της. 

 
- Την περαιτέρω ενίσχυση των ενεργειών για την αύξηση της παραγωγικότητας 

με τη διεύρυνση των παρεχόμενων κινήτρων και τη συνεχή εκπαίδευση του 
συνόλου του προσωπικού 

 
- Την διεύρυνση των δυνατοτήτων ενεργοποίησης σε νέους τομείς όπως τα 

ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και της ναυτιλιακής πίστης 
 
- Την ενεργή διαχείριση τόσο του χρηματοοικονομικού όσο και του λειτουργικού 

κόστους, ως αποτέλεσμα της κεντροποίησης και ενοποίησης των διαδικασιών 
 
Η δυναμική ανάπτυξη της Τράπεζας, η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς και η 
συνεχής αύξηση της κερδοφορίας της, δημιουργούν με σταθερά και σίγουρα 
βήματα την πρόσθετη αξία και επιπλέον όφελος για τους μετόχους, τους πελάτες 
της και τους εργαζομένους σε αυτήν. Με την ικανότητα που τη διακρίνει να 
προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται στις συνθήκες και τις ανάγκες των αγορών, 
με την τόλμη να θέτει υψηλούς στόχους και να τους επιτυγχάνει, με την ενίσχυση 
της θέσης της στην αγορά και την διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, η Τράπεζα 
έχει δημιουργήσει την ικανή συνθήκη για την εκπλήρωση του βασικού της στόχου, 
ο οποίος συνίσταται στην διαρκώς αυξανόμενη απόδοση για τους μετόχους και την 
άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.    
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 
 
 
 
Σημείωση: Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας, ατομικές και ενοποιημένες, 
με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., θα δημοσιοποιηθούν στις 22/2/2008 και θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.atticabank.gr . 
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