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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 06/05/2008 
 

ATTICA BANK: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΒΑΣΗ, ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 
 
 
Ιδιαίτερα θετική ήταν η εξέλιξη των αποτελεσμάτων, τόσο σε 
ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση, της Τράπεζας το α’ τρίμηνο 
του 2008, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007, με 
υπερδιπλασιασμό των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι σε 
ενοποιημένη βάση τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 106,7% και 
κατά 111,3% μετά φόρων. 
 
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας 
κος Τρύφων Κολλίντζας, το θετικό αυτό αποτέλεσμα είναι συνέπεια: 
• της λειτουργικής αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, η οποία 
συμβάλλει στον έλεγχο των εξόδων και στην αύξηση της 
παραγωγικότητας  

• της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας  
• της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της κρίσης στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές από τη Διοίκηση της Τράπεζας, οι 
οποίες ως γνωστόν έχουν επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα από 
χρηματοοικονομικές πράξεις (χρηματιστήριο, Α/Κ κ.α.) και έχουν 
αυξήσει σημαντικά τα επιτόκια καταθέσεων  

 
 
 
Βασικά Μεγέθη και Αποτελέσματα Τράπεζας 
 
Συγκεκριμένα κατά το α’ τρίμηνο του 2008, τα βασικά μεγέθη και τα 
αποτελέσματα της Τράπεζας καθώς και η μεταβολή τους, 
διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 
 Το σύνολο του Ενεργητικού της Τράπεζας ανήλθε σε 4.049,5 
εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,7% έναντι του 12μήνου 2007 και 
κατά 28,3% έναντι του α’ τριμήνου του 2007. 
 

 Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις (χορηγήσεις δανείων και 
ομολογιακά δάνεια εταιρειών) ανήλθαν, προ προβλέψεων, σε 
3.212,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,5% έναντι του 12μήνου 
2007 και κατά 25,2% έναντι του α’ τριμήνου του 2007. 
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 Ιδιαίτερα δε, το ύψος των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε  508,0 
εκατ. ευρώ  παρουσιάζοντας αύξηση 5,4% και 28,7% έναντι του 
12μήνου 2007 και του α’ τριμήνου του 2007 αντίστοιχα. 
  

 Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε  7,5 εκατ. 
ευρώ, αυξημένες κατά  18,4% έναντι του αντίστοιχου α’ τριμήνου 
του 2007,  ενώ οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 122,6 
εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι υπερκαλύπτουν τυχόν επισφαλείς 
απαιτήσεις.  
 

 Οι καταθέσεις και τα repos ανήλθαν σε 2.763,0 εκατ. ευρώ, και 
εμφανίζουν μείωση κατά 5,6%  έναντι του 12μηνου του 2007 και 
αύξηση κατά 10,6% έναντι του α’ τριμήνου του 2007. Η εξέλιξη 
αυτή οφείλεται στην πολιτική ενεργούς διαχείρισης των 
διαθεσίμων της Τράπεζας, η οποία λόγω της σημαντικής αύξησης 
των επιτοκίων καταθέσεων πελατών, προσέφυγε σε χαμηλότερου 
κόστους εύρεση διαθεσίμων, μέσω της διατραπεζικής αγοράς.   
 

 Οι καθαροί τόκοι ανήλθαν σε 25,2 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν 
αύξηση  12,0% έναντι του αντίστοιχου α’ τριμήνου του 2007.  
 

 Οι  προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 9,8 εκατ. ευρώ αυξημένες 
κατά 19,6% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου της προηγούμενης 
χρήσης.  
 

 Όπως ήταν φυσικό, η πτώση του χρηματιστηρίου είχε σαν 
αποτέλεσμα τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις να 
εμφανίζουν σημαντική μείωση και να διαμορφωθούν σε ζημιές 
60,1 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2008 έναντι κερδών 1.164,8 χιλ. 
ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007.   
 

 Το σύνολο των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε 
σε 35,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,3% έναντι του αντίστοιχου 
α’ τριμήνου του 2007. 
 

 Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε 11,5 εκατ. ευρώ, μειωμένες 
κατά  16,0 % έναντι του α’ τριμήνου του 2007.  
 

Η μείωση αυτή προκύπτει ως επακόλουθο της μείωσης των 
ασφαλιστικών εισφορών λόγω υπαγωγής στο ΕΤΑΤ του Λογαριασμού 
Ασφαλιστικών Καλύψεων του προσωπικού της Τράπεζας Αττικής, 
αλλά και της μείωσης του προσωπικού από 1.112 άτομα στις 
31/03/2007 σε 1.104 στις 31/03/2008, παρά τη δημιουργία 8 νέων 
καταστημάτων και την ενίσχυση ορισμένων Διευθύνσεων. Το 
γεγονός αυτό αποδεικνύει τη σημαντική αύξηση της 
παραγωγικότητας, ως αποτέλεσμα της λειτουργικής και οργανωτικής 
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αναδιάρθρωσης, καθώς και του εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
της Τράπεζας   
 
 Τα γενικά λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 18,8 εκατ. ευρώ 
μειωμένα κατά 13,0 % έναντι του α’ τριμήνου του 2007. 
 
Ο Δείκτης «Λειτουργικά Έξοδα/Λειτουργικά Έσοδα» από 65,5% 
το α’ τρίμηνο του 2007, μειώθηκε σε 53,0% το α’ τρίμηνο του 
2008. Η μείωση αυτή είναι απόρροια αφενός της μείωσης των 
εξόδων προσωπικού, όπως προαναφέραμε, και αφετέρου του 
εξορθολογισμού των λοιπών λειτουργικών εξόδων. Η σημαντική 
αυτή μείωση στην ουσία αντανακλά την ωρίμανση και την 
απόδοση των λειτουργικών και οργανωτικών αλλαγών που έχουν 
συντελεστεί στην Τράπεζα.  
 

 Τα κέρδη, προ φόρων, ανήλθαν σε 9.400,8 χιλ. ευρώ, έναντι 
5.020,9 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007, ενώ τα κέρδη 
μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 7.195,1 χιλ. ευρώ έναντι 
3.960,6 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2007, και εμφανίζουν 
αύξηση 87,2% και 81,7% αντίστοιχα. 

 
Βασικά Μεγέθη, Αποτελέσματα σε Ενοποιημένη Βάση 
 
Ακόμα πιο βελτιωμένη εμφανίζεται η εξέλιξη των βασικών μεγεθών 
και αποτελεσμάτων της Τράπεζας σε ενοποιημένη βάση (Τράπεζα συν 
θυγατρικές) κατά το α’ τρίμηνο του 2008.  Σύμφωνα με τις 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου τα βασικά μεγέθη 
και αποτελέσματα σε ενοποιημένο επίπεδο, διαμορφώθηκαν ως 
ακολούθως:  
 
 Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4.051,8 εκατ. 
ευρώ, αυξημένο κατά 26,6%  έναντι του α’ τριμήνου 2007. 

 
 Τα ενοποιημένα κέρδη, τόσο προ φόρων όσο και μετά από 
φόρους, υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν (προ φόρων) σε 
10.916,0 χιλ. ευρώ έναντι 5.282,1 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 
2007, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη, μετά από φόρους, 
διαμορφώθηκαν σε 8.633,7 χιλ. ευρώ, έναντι 4.086,6 χιλ. ευρώ 
το α’ τρίμηνο του 2007, αυξημένα αντίστοιχα κατά 106,7% και 
κατά 111,3%. 

 
 Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, διαμορφώνονται σε 0,065 ευρώ, 
έναντι 0,049 ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007.  
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα προ φόρων 
και μετά φόρων των εταιρειών που απαρτίζουν τον Όμιλο: 
 

Εταιρεία 
  
  

Αποτελέσματα προ 
φόρων 

Αποτελέσματα μετά 
από φόρους  

σε  χιλ. ευρώ 3Μ 2008 3Μ 2007 3Μ 2008 3Μ 2007 
Τράπεζα Αττικής 9.400,89 5.020,90 7.195,21 3.960,63
Αττική ΑΕΔΑΚ 189,76 205,88 142,32 98,16

Α.Ε. Παροχής Επενδ/κών και Χρημ/κών, 
Συμβ/κών, Επιμ/κών Υπηρεσιών και 
Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας στην 
Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες 

-72,39 -2,21 -70,02 -1,66

Αττική Α.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

58,93 51,81 44,19 40,31

Attica Funds Plc. 22,73 22,74 21,76 21,77

Α.Ε. Πρακτορειακών Ασφαλίσεων 63,51 62,75 47,58 47,02

 
  
Προοπτικές 
 
Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2008 καταδεικνύουν τη 
δυνατότητα της Τράπεζας για την επίτευξη των στόχων του 
Προϋπολογισμού του 2008, τόσο ως προς τα βασικά μεγέθη, όσο και 
ως προς την επίτευξη των προϋπολογισθέντων αποτελεσμάτων. 
 
Επίσης, στα πλαίσια της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του 2008: 
 
• Υλοποιείται το πρόγραμμα για ίδρυση 8 νέων καταστημάτων. Ήδη 
έχουν λειτουργήσει 3 νέα καταστήματα στην οδό Πανόρμου στους 
Αμπελόκηπους, στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στο 
Γαλάτσι, ενώ επίκειται η λειτουργία του νέου καταστήματος της 
Τράπεζας στη Λ. Αθηνών, πλησίον του νέου κτιρίου του 
Χρηματιστηρίου 

• Ιδρύθηκε και λειτουργεί η εταιρία «Attica Bank Properties», με 
δραστηριοποίηση στον τομέα του Real Estate, ενώ επίκειται η 
δραστηριοποίηση της Τράπεζας στην παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου και διαχείρισης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, 
μέσω ίδρυσης εξειδικευμένης εταιρίας ή διεύρυνσης του σκοπού 
της «Attica Συμβουλευτικής – Εκπαιδευτικής» 

• Για την αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικών προβλημάτων επάρκειας 
διαθεσίμων για τις χρηματοδοτήσεις, λόγω της μη δυνατότητας 
πρόβλεψης ομαλοποίησης της κρίσης των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, η Τράπεζα ήδη έχει δρομολογήσει την «τιτλοποίηση» 
(securitization) στεγαστικών δανείων για την άντληση κεφαλαίων 
σε λογικό κόστος από την ECB 
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• Η Τράπεζα δραστηριοποιείται ιδιαίτερα έντονα και αποτελεσματικά 
στον τομέα παροχής υπηρεσιών συμβούλου και underwriter στην 
Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. (ΕΝΑ). Ήδη έχει γίνει εισαγωγή της 
Mediterra (Mastiha Shop) ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
για την εισαγωγή της Doppler (Βιομηχανία Ανελκυστήρων).     

 
 
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Επισυνάπτονται: 

- Πίνακας 1: Χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας 
- Πίνακας 2: Αποτελέσματα σε Ενοποιημένη βάση 

 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ 
ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2008 
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Πίνακας 1: Χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας 
 
 

31/3/2008 31/12/2007 31/3/2007 Μεταβολή  Μεταβολή Σε εκατ. ευρώ  

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

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ * 2.884,9 2.736,1 2.433,2 5,4% 18,6% 
Από τις οποίες:            
  - Καταναλωτικά Δάνεια 284,4 294,0 251,0 -3,3% 13,3% 
 -  Πιστωτικές Κάρτες 73,2 72,3 83,1 1,3% -11,8% 
 - Στεγαστική Πίστη  508,0 481,8 394,5 5,4% 28,7% 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 328,0 279,6 133,1 17,3% 145,4% 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ  3.212,9 3.015,7 2.566,3 6,5% 25,2% 

 
*Τα παραπάνω ποσά παρατίθενται πριν από τη διενέργεια προβλέψεων 
 
 
 
 
Πίνακας 2: Αποτελέσματα σε Ενοποιημένη βάση 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 
3ΜΗΝΟ 2007 Σε χιλ. ευρώ 3ΜΗΝΟ 2008

  
Μεταβολή 

% 

Καθαρά Έσοδα από Τόκους 25.265,2 22.560,8 12,0%
Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 10.101,2 8.509,9 18,7%
Έσοδα από Χρηματοοικονομικές Πράξεις 2.359,8 2.533,8 -6,9%
Λειτουργικά Έσοδα 37.726,2 33.650,5 12,1%
Έξοδα Προσωπικού 11.731,0 13.926,7 -8,4%
Γενικά Λειτουργικά Έξοδα 6.352,2 6.687,4 -1,0%
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων 18.083,2 20.614,1 -12,3%
Κέρδη προ Προβλέψεων και Αποσβέσεων 19.643,0 13.036,3 50,8%
Αποσβέσεις 1.215,4 1.410,0 -13,8%
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους 7.511,5 6.344,1 18,4%
Αποτέλεσμα προ φόρων 10.916,1 5.282,2 106,7%
Αποτέλεσμα μετά από φόρους 8.633,7 4.086,6 111,3%
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε ευρώ 0,065 0,049   

 
 
 


